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INTRODUÇÃO

Até hoje se aguarda o resgate da memória e da verdade sobre os atos de
agentes de Estado durante a ditadura militar no Brasil, em especial no que se refere às
infrações de direitos humanos realizadas neste período. A principal questão da presente
pesquisa é demonstrar que a Casa da Morte em Petrópolis se enquadra na categoria
de lugares de memória devido às violações de direitos humanos que ali foram realizadas
no regime ditatorial com o consentimento das autoridades públicas, conforme indica o
relatório da Comissão Nacional da Verdade em parceria com a Comissão Estadual da
Verdade do Rio de Janeiro.
O texto tem o objetivo de conceituar a Justiça de Transição brasileira,
demonstrando a importância do Direito à Memória para sua efetivação e relacionando
com lugares de memória, e expor o que foi a Casa da Morte e os crimes cometidos em
seu interior. A metodologia empregada na elaboração do trabalho foi a revisão
bibliográfica e documental em livros, artigos de periódicos, nos autos do processo
movido pelo Ministério Público Federal em face de Antônio Waneir Pinheiro Lima e no
Relatório Preliminar de Pesquisa sobre a Casa da Morte compilado pela Comissão
Nacional da Verdade. Sendo o principal referencial teórico as ideias do pensador francês
Pierre Nora sobre os lugares de memória.
O presente artigo está divido em quatro partes, inicialmente, define-se o que é
Justiça de Transição, seu início no Brasil, os compromissos e desafios que tem
enfrentado e os problemas envolvendo sua efetivação. A segunda parte do trabalho
versa sobre memória, bem como o direito à memória, à identidade e à verdade no
_____________________________
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contexto da transição para a consolidação do regime democrático de direito. Na
sequência define-se lugar de memória, diferenciando-o de lugar de história. Por fim, são
apontadas diversas informações retiradas do relatório final da Comissão Nacional da
Verdade sobre o funcionamento da “Casa da Morte”, os crimes cometidos em seu
interior e sobre as vítimas.

JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO

No Brasil, o fim do regime ditatorial resultou de um acordo de saída gradual do
governo autoritário, devolvendo ao povo o poder de escolha de seu representante, que
trouxe o espírito de superação do autoritarismo, cujo ápice foi a Constituição de 1988.
Com isso, surge o desafio do processo de transformação política rumo à
democratização, apesar do legado de um regime autoritário. Neste desafio há uma
combinação problemática que é o anseio por uma democracia plena, com liberdade
civis, de um lado, e, do outro, exigências de esquecimento dos abusos passados.
A abertura democrática foi gradual e lenta, porque acompanhou os fenômenos
que foram acontecendo aos poucos, como o declínio econômico que fez com que o
regime perdesse apoio, abrindo espaço para a voz da oposição que ganhava mais
adeptos. Com o declínio econômico, a perda de apoio e a oposição ganhando espaço,
a sociedade começa a organizar-se em grupos de resistência e reivindicações,
culminando nas Diretas Já.
O “passado dentro do presente” requer um modelo de Justiça de Transição que
possui dois elementos: o analítico, que permite compreender o momento que passa o
país; e o normativo, que proporciona alternativas de superação, fomentando a memória
e uma reparação em justa medida para cada caso. Pela visão clássica, a Justiça de
Transição se encontra inserida na entre Direito e Moral. A passagem de regimes
totalitários à democracia, resulta num legado de repressão com que a sociedade é
obrigada a lidar. Por isso a Justiça de Transição faz parte da pauta latino-americana.
Na Justiça de Transição, justiça não é considerada aquela com viés apenas
judicante, ou seja, de eliminação e encarceramento dos agentes do regime ditatorial.
Essa justiça é um projeto maior, que busca conduzir um Estado recém-saído do regime
ditatorial a um caminho de reparação das sequelas e um reforço a cultura democrática
com a paz e a reconciliação. Como não visa um esquecimento absoluto, tende a
esclarecer e punir as violações, mas sempre garantindo aos acusados o devido
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processo legal. Contudo, se assim não fosse, equiparar-se-ia aos próprios acusados,
aqueles que comprovadamente foram violadores dos direitos humanos. E, para tanto,
no modelo de Justiça de Transição, há quatro bases: justiça histórica, a qual revela para
as vítimas, familiares e sociedade a verdade histórica; justiça civil, isto é, uma reforma
institucional e reparação às vítimas; justiça criminal, que investiga, persegue e pune os
violadores; e, justiça administrativa, afastando os infratores dos órgãos estatais.
Em nosso país a ruptura com o Estado ditatorial se deu por uma negociação.
Nos países onde há transição negociada, as antigas elites buscam a ampliação dos
laços de solidariedade para ganhar força - licitamente ou não -, apoiando uma parte da
nova liderança. O fato de ser uma transição negociada possibilitou iniciativas
importantíssimas aos governantes, p. ex.: Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos iniciada pelo governo do Fernando Henrique Cardoso; e à oposição ao
regime, p. ex.: Ulysses Guimarães liderando a constituinte da Carta Magna de 1988.
No Brasil, as tentativas de esquecimento são capitaneadas pela autoanistia
oficial, adotando-se um modelo que é rechaçado pelo próprio desenvolvimento da
Justiça de Transição. Até hoje ainda há vestígios de autoritarismo na nossa cultura,
mesmo passadas três décadas da “redemocratização”, o que caracteriza a verdadeira
incompletude da transformação política nacional. O baixo índice de incorporação ao
sistema democrático por parte da população torna mais complexa ainda a empreitada,
pois há, no Brasil, uma grave omissão estatal na investigação e punição dos
responsáveis pelas violações aos direitos humanos e uma limitação no acesso às fontes
de verdade sobre os fatos ocorridos no período ditatorial brasileiro5. Atrelado a isso,
existem os juristas que negam a força normativa do direito à memória e à verdade,
considerando ilegais as persecuções penais com base na Lei de Anistia6 de 1979 e no
instituto da prescrição.

_____________________________
5

Vale lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil no caso Gomes Lund,
que trata da Guerrilha do Araguaia, por entender que a autoanistia conferida aos membros do Regime
Militar é incompatível com o sistema americano de proteção aos direitos humanos.
6

Na prática, a Lei de Anistia impede o resgate da memória das vítimas, por inviabilizar a investigação e a
punição daqueles que violaram normas de direitos humanos.
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MEMÓRIA COLETIVA, IDENTIDADE E VERDADE

Um dos maiores impasses da Justiça de Transição é a responsabilidade histórica
referente as violações dos direitos humanos. Para encarar esta responsabilidade, temos
duas posturas possíveis: esquecer todo o passado; ou, rememorá-lo e colocar em
prática as medidas básicas de uma Justiça de Transição. A verdade está entrelaçada à
memória7 que pode ser classificada em individual ou coletiva. A memória individual é
aquela que criamos e cultivamos individualmente, sendo um resultado da coleta de
informações e experiências que vivemos. Já a memória coletiva 8 é a experiência
compartilhada entre gerações sobre fatos, pessoas, sentidos e sentimentos daquele
grupo. Não só uma recordação proporcionada, mas também a conexão dos
acontecimentos pretéritos com o presente, formando a famigerada identidade.
A memória não é estática como a história, a memória está viva no presente
configurando um dos principais mecanismos de construção de identidade, porque
desempenha dupla função: é um mecanismo de segurança e estabilidade existenciais;
e serve de instrumento para a realização da justiça social. A memória é uma narrativa
construída socialmente através dos fenômenos. Sem memória, não há identidade.
Proteger a memória coletiva é protegermos a nós mesmos do esquecimento, refletindo
a percepção pessoal, numa espécie de “encontrar-se consigo mesmo”. Memória e
identidade estão vinculadas a propósitos e ações no presente, ou seja, são narrativas
pré-selecionadas, onde, a depender do objetivo, serão aproveitadas ou não, com teor
detalhadamente estudado para atingir o bem preterido, servindo tanto à inclusão quanto
à exclusão social. E nesse processo de construção da memória, muitas memórias são
questionadas e recusadas por divergirem da história oficial e, também, sujeitam-se ao
processo intencional de esquecimento.

_____________________________
“A memória tem a propriedade de captar e conservar certas informações, um conjunto de funções
psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele
representa como passadas” (LE GOFF,1990, p. 425). Determinados aspectos do seu estudo evocam traços
e problemas da memória histórica e social. "O processo da memória no homem faz intervir não só a
ordenação de vestígios, mas também a releitura desses vestígios" (LE GOFF,1990, p. 425).
7

8A

memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. Tornaremse senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos,
dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da
história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. O estudo da memória
social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, relativamente aos
quais a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento (LE GOFF,1990, p. 427).
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O direito à memória e à verdade protege a ambição da civilização por conhecer
os fatos sociais e históricos da maneira que aconteceram, mesmo que vergonhosos.
Visto que mentiras comprometem a democracia, na qual a transparência é elemento
fundante, conhecer os fatos do passado serve tanto para assegurar o direito à
identidade coletiva e individual como para prevenir a volta de tais práticas. “A sociedade
se reconhece e define suas pretensões futuras com base no seu passado” (SAMPAIO;
LEMOS, 2014, p. 211). Por esse motivo, o esquecimento é um caminho perigoso, pois
apagar essa memória tende a gerar repetições desse passado.
Assim, o direito à memória e à verdade formam um eixo central da Justiça de
Transição, porque ambos dão subsídios para a transformação democrática, impondo ao
Estado diversas obrigações como criar meios para o conhecimento de fatos passados
através de todos os documentos existentes e buscar a responsabilização dos autores
das violações aos direitos humanos. Nesse sentido, a transformação da memória em
um direito coletivo é uma forma de garantir o reconhecimento das graves violações aos
direitos humanos e assegurar maiores possibilidades para a justiça social. Contudo,
surgem dificuldades sociais e políticas a respeito da memória que se deve lembrar, pois
“não há, assim, uma percepção histórica única, clara e imune às influências das
pressões sociais e às circunstâncias políticas, em que se encontra inserido o historiador
ou intérprete” (SAMPAIO; LEMOS, 2014, p. 207).
A fusão dos termos “memória” e “história” em um único conceito jurídico pode
colocar em dúvida a própria existência de um direito à memória e à verdade, já que pode
ser interpretado como uma proteção por parte desse direito ao fato histórico assim como
ele se deu. Mas o direito não se destina a ignorar o estabelecimento de uma nova
narrativa permanente, nem reprime outras formulações sobre o mesmo fato. Logo o
Estado democrático não se iguala ao que foi praticado ao tempo do regime autoritário,
pois ele abre novas possibilidades para os fatos pretéritos. Com essa afirmação,
podemos dizer que o direito à verdade é uma abertura a fontes de informações
disponíveis que permitem à coletividade uma reconstrução da opinião dos fatos
históricos do seu grupo.
O modelo historiográfico que conta o fato na perspectiva do “vencedor” é uma
montagem seletiva fática que o direito à verdade e à memória rechaçam, não com a
introdução de uma história substituta à oficial, e sim com a criação de distintas
perspectivas que geram versões diversas sobre o passado. Neste sentido, o direito à
verdade e à memória está em total consonância com o Estado Democrático, já que esse
Estado acolhe múltiplas verdades com a possibilidade de revisão ideológica e
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conceptiva. Em um Estado autoritário não há só uma proibição ideológica divergente à
sua própria como também uma perseguição e destruição das tradições sociais, políticas
e legais.
No Estado autoritário, pensar diferente e falar tem um custo altíssimo, pois é
nesse regime que há um esforço sem medidas para o silenciar das vozes divergentes.
Toda versão contrária ao regime é incriminada e todos que são diferentes tornam-se
bandidos ou terroristas que precisam ser calados, torturados para que sirvam como
espiões a serviço do regime ou então são mortos. Com mentiras ou meias verdades
convertidas em verdades, este regime busca a estabilidade e o controle social,
divulgando-se como um fruto da natureza, por meios midiáticos e até pelo sistema de
educação nacional. Em vista disso, o Estado que sai de um regime autoritário tem a
obrigação de tornar públicas todas as verdades e inverdades da versão oficial sobre o
que aconteceu e do que não aconteceu. Transição que deve escancarar as fontes de
todas as verdades.
A partir da classificação dualista de memória, criam-se, igualmente, duas
dimensões para o direito à memória: o direito à memória coletiva e o direito à memória
particular. O direito coletivo à memória corrobora para o desenvolvimento democrático
possibilitando o acesso a informações essenciais de todas as ordens. O direito particular
à memória incumbe-se da reparação dos males sofridos. Mesmo que seja incerta a sorte
final do desaparecido, é dever do Estado determinar seu paradeiro, investigando
incessantemente, identificando os responsáveis, impondo sanções e reparando as
vítimas ou seus familiares. Com isto, o direito à memória ganha novos contornos, pois
abrange o direito à informação, tendo o Estado Democrático o dever de garantir o devido
processo legal, representando um obstáculo à autoanistia. Outrossim, o direito à
memória e à verdade fazem parte dos direitos humanos, sendo amplamente positivado
nos documentos internacionais e integrando no sistema de proteção dos direitos
humanos.
Tanto que no direito internacional a proteção ao direito à memória e à verdade
decorre “das leis humanitárias internacionais protetivas dos direitos dos pais de
conhecerem o destino de seus filhos desaparecidos em conflitos armados”9 (SAMPAIO;
LEMOS, 2014, p. 209). Há, ainda, definições de direito à memória e à verdade em outros
ordenamentos internacionais, como o direito de saber e o direito à liberdade
_____________________________
Uma parte do Protocolo Adicional de 1977 à Convenção de Genebra de 1949 diz que “cada parte no
conflito deve procurar as pessoas que foram dadas como desaparecidas pela parte adversa” (SAMPAIO;
LEMOS, 2014, p. 209).
9
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informacional. Na América Latina esse direito ganha força a partir da jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconhece primeiramente o direito das
famílias conhecerem o destino dos seus entes queridos e, depois, estende este direito
à sociedade em geral.

LUGARES DE MEMÓRIA

As memórias coletivas são construções dos grupos sociais, pois são eles que
determinam o que é memorável e os lugares onde essa memória será preservada. Com
isso, cria-se o termo ‘lugar de memória’, cunhado pelo filósofo e historiador francês
Pierre Nora no transcurso de uma série de livros publicados entre os anos de 1984 e
1992. A partir da necessidade de esclarecer o conteúdo da obra Les Lieux de Mémoire,
Nora sistematizou os lugares de memória, extrapolando os usos políticos, jurídicos e
técnicos e turísticos já concebidos. Nessa época, havia uma desaparição da memória
nacional, o que demandava um inventário dos lugares onde a memória tivesse se
encarnado e que sobreviveram como símbolos.
Então, “o desafio [de Nora nessa coleção] era saber se a noção de lugares de
memória significava ainda alguma coisa quando aplicada aos lugares comuns da
memória coletiva e sobretudo se permitia fazer com que se dissesse sobre esses temas
algo que não se soubesse deles” (GONÇALVES, 2012, p.36). Após essa constatação,
foi ampliado o conceito de lugares de memória, dando uma forma de diagnóstico
histórico, concomitantemente a um projeto historiográfico.
Lugares de memória recebe destaque por sua riqueza e complexidade. Assim,
Nora (1993, p. 21-22) dedicou-se a delinear o diagnóstico histórico, bem como anuncia
e justifica um projeto historiográfico. Inicialmente, trabalha-se a definição de lugar de
memória: subsiste em um objeto isolado no qual se cristaliza e perpetua a memória.
Objeto em sentido amplo, podendo ser um monumento, um livro, um sítio de memória,
um evento ou uma instituição, ou até mesmo um local onde determinada experiência
vivida o fez revestir-se de vocação à memória.
Esses lugares se constituem em um jogo da memória e da história, possuindo
um componente político essencial para dizer qual é qual: a vontade de memória. Ou
seja, ausente a “vontade de memória”, deixa de ser lugar de memória para tornar-se
lugar de história. O que define esse lugar como lugar de memória é a vontade de lembrar
provocada por ele, determinada por algum fato ou acontecimento importante.
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Depois, Nora caracteriza mais sistematicamente os lugares de memória,
definindo-os simultaneamente como materiais, simbólicos e funcionais. Esses três
aspectos coexistem sempre, sendo juntos definidores. Material por conteúdo
demográfico, funcional por garantir ao mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua
transmissão, e simbólico por definição, dado a origem desse simbolismo estar
relacionada a determinado acontecimento ou experiência vivida por um grupo de
pessoas. O que define a relevância simbólica de um potencial lugar de memória é
justamente a vontade de lembrar inerente ao grupo que se relaciona com este lugar.
Logo, mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de
arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. Mesmo
um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma
associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual.
Mesmo um minuto de silêncio, que parece o extremo de uma significação simbólica, é
ao mesmo tempo o recorte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente,
para uma chamada concentrada da lembrança. Pode o grupo ter vivido diretamente ou
não determinada experiência, importando apenas a valor dos fatos para o mesmo.
Ante ao desenvolvimento do conceito de lugar de memória, Nora define como
essencial a relação protetiva do ser social para com o lugar de memória. Segundo Nora
(1993, p.13), os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários,
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque estas
operações não são naturais. Tal argumento evidencia a importância da defesa do
patrimônio cultural e proteção do lugar de memória como pertencente a essa categoria
tutelada no artigo 216 da Constituição.
A transmissão da memória é feita através da relação dos membros da sociedade
com o lugar de memória, se perfazendo através de rituais, da vivência e do
conhecimento adquirido empiricamente. O que define algo ser memorial é exatamente
esse processo de transmissão da memória. Na medida em que a memória deixa de ser
exercitada no presente, ela se transforma em história. O ponto definidor e divisor entre
memória e história, é o fato de que a segunda pertence ao passado e a primeira conecta
o passado com o presente.
Ao decorrer dos anos, viu-se na aplicação do termo “lugares de memória” uma
tendência de reduzir os lugares à materialidade. Com isso, Nora retoma a discussão
pertinente ao tema e refina a proposta inicial: “lugar de memória é toda a unidade
significativa, de ordem material ou ideal, que a vontade dos homens ou o trabalho do
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tempo converteu em elemento simbólico do patrimônio memorial de uma comunidade
qualquer” (NORA, 1997, p.34). Assim, lugares de memória passam a integrar duas
ordens - uma tangível e outra simbólica -, sendo o historiador responsável por investigalas.
Com essa nova definição, o “trabalho do tempo” é instrumento de constituição
junto à “vontade de memória” anteriormente destacada como fundante dos lugares de
memória. Ora, caso o “trabalho do tempo” não possa ser vislumbrado sem a presença
humana, então é a vontade que deixa de ser crucial. Assim, a força/peso do aspecto
político se perde. Outro destaque surge a partir do trecho: “patrimônio memorial de uma
comunidade qualquer”; aonde Janice (2012, p. 36) destaca que “lugar de memória” se
aproxima do conceito de “patrimônio”, onde lugares de memória (qualquer deles) é
espécie do gênero patrimônio memorial.
É certo que o espaço também exerce marcas importantes sobre o direito à
memória, pois todo espaço individual do direito à memória coletiva é simbólico. Por
exemplo, as lembranças de infância frequentemente estão associadas a um objeto ou
uma casa e, que voltar a essa casa, muito tempo depois, estimula o ato de lembrar, mas
a recuperação dos anos ali vividos esbarra na mudança de percepção daquele espaço.
Fixamos a casa com as dimensões que ela teve para nós e usamos para rememorar
todos os acontecimentos.

A CASA DA MORTE

De acordo com o Relatório Preliminar de Pesquisa sobre a Casa da Morte, da
Comissão Nacional da Verdade10, publicado em março de 2018, a Casa da Morte,
conhecida também como a Casa dos Horrores, foi um centro clandestino de prisões
ilegais, tortura, assassinato e ocultação de cadáveres de presos políticos nos anos de
chumbo11. Neste sentido, hoje a Casa integra a categoria de lugares de memória, por
ser um objeto que perpetua a memória de graves violações aos direitos humanos e pela
vontade de lembrar provocada pelo sentimento de não repetição. Conforme o relato que
_____________________________
10

A Comissão Nacional da Verdade foi criada em 18 de novembro de 2011 pela lei no 12.528, no governo
Dilma. Com o objetivo de esclarecer – inclusive a autoria – casos de torturas, mortes, desaparecimentos
forçados, ocultação de cadáveres, ocorridos entre 1946 e 1988.
11

Anos de Chumbo é o nome dado ao período que vai da edição do AI-5, durante o governo do Presidente
Costa e Silva, até o final do Governo do Presidente Médici, considerado o período mais violento de todo
o regime militar.
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segue, veremos que a Casa possui todos os requisitos de um lugar de memória na
acepção de Pierre Nora, pois o trabalho do tempo a converteu em elemento simbólico
do patrimônio memorial da nação brasileira do período ditatorial
Localizado na cidade de Petrópolis/RJ, o imóvel foi emprestado a Fernando
Ayres da Motta, tendo sido escolhido estrategicamente por se tratar de local de difícil
acesso, cercado por matas densas e com quase nenhum vizinho. Na ocasião, segundo
relato do proprietário Mario Lodders, que consta no Relatório da Comissão da Verdade
(2014, p. 20), Fernando dissera que a casa era para a moradia de seu filho recémcasado. Entretanto, o filho nunca apareceu, porém o movimento na propriedade era
constante, o que os levaram a organizar festas para camuflar e dar “vida” a casa.
A Casa da Morte foi criada em 1971 para atender uma nova etapa da ditadura,
que usava como estratégia a intensificação do combate às organizações armadas de
esquerda, contando com bases secretas e equipes especializadas – subordinadas ao
comando das Forças Armadas e que trabalhavam à paisana – na execução de uma
política de extermínio e desaparecimento forçado. A necessidade dessa nova etapa
surge com a enorme repercussão do caso Chael Charles Schreier, morto sob tortura na
1ª Companhia de PE da Vila Militar do Rio de Janeiro em 1969, e do deputado Rubens
Paiva, morto sob tortura na Casa da Morte cujo cadáver foi ocultado no DOI do I Exército
em janeiro de 1971.
Até então, as torturas e as execuções extrajudiciais de opositores políticos foram,
na maioria das vezes, encobertas por falsas versões de suicídios, confrontos, fugas e
atropelamentos” (RELATÓRIO, p. 6). Logo, foi necessário reforçarem tendências de
modificação das práticas de ocultamento do aparelho repressivo, nessa direção de uma
política de desaparecimentos forçados.
Segundo o relatório da Comissão da Verdade, na casa trabalhavam equipes
previamente escolhidas, especificamente militares do Centro de Informações do
Exército12 (CIE). Para esses agentes, essa casa era conhecida como a “casa de
conveniência”, um ponto de apoio aos DOI-Codis13, principalmente os do estado de São
Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Um lugar onde eram empregados esforços (todos
_____________________________
12

O Centro de Informações do Exército (CIE) era órgão diretamente subordinado ao Ministro do Exército,
responsável por orientar, coordenar e supervisionar as atividades de informações e contrainformações
internas e segurança interna do Exército. Com papel central na estrutura da repressão ditatorial, foi
responsável por enorme parte das mortes e desaparecimentos durante 1969 e 1975.
13

Em 1970, é criado o Centro de Operações de Defesa Interna (CODI) e o Destacamento de Operações
de Informações (DOI), instalados nas principais capitais do país. Conhecidos à época pela sigla DOI-CODI,
foram os locais por onde passaram milhares de presos e onde ocorreu a maioria dos casos de execuções
e desaparecimentos forçados de opositores ao regime. DOI-CODI é um dos órgãos que davam sustentação
ao sistema repressivo.
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os tipos de atrocidades) para que o preso político “mudasse de lado” e se tornasse um
infiltrado da repressão nos movimentos de esquerda ou o assassinavam. Malhães
revelou em entrevista, conforme consta no Relatório (2014, p. 9), que a Casa da Morte
era seu trabalho específico, sendo ele quem organizou todo o ambiente, inclusive
selecionando colaboradores. Foi responsável pelo “tratamento” de pelo menos 4 presos
políticos levados ao local. Assim, a Casa da Morte era um lugar usado para cometer
várias espécies de crimes, dos quais permaneceriam no anonimato, não fosse a
sobrevivência de uma prisioneira, a qual anos mais tarde denunciaria tudo.
A Casa da Morte só foi conhecida a partir do depoimento da única vítima
sobrevivente que passou por essa casa: Inês Etienne Romeu. Inês registrou a denúncia
em 1979 à Ordem dos Advogados do Brasil, uma semana após ter deixado a prisão,
beneficiada pela Lei de Anistia. Cumpriu oito anos de pena no presídio feminino
Talavera Bruce, em Bangu, por supostamente ter participado no sequestro do
embaixador suíço Giovanni Bucher. Inês contribuiu relatando as barbáries que
cometeram contra ela. Inês Etienne também ajudou a identificar (com o auxílio de
amigos e jornalistas) a localidade do imóvel e o proprietário, Mario Lodders. Além disso,
ela identificou os nomes dos agentes que trabalharam na casa e também informou
nomes de pessoas que foram mortas ou ocultadas no local.
Dez anos depois, Inês procurou um jurista para que interpusesse ação contra o
Estado, relativo ao calvário que sofreu nos 96 dias em que passou por aquele centro
clandestino de tortura e extermínio. Inês não buscava indenização, queria justiça. Que
o Estado reconhecesse oficialmente todos os males que fizeram contra ela, por agentes
públicos federais pagos com o dinheiro do povo. Foi então que a ação judicial interposta
na 17ª Vara de Justiça Federal de São Paulo, em dezembro de 2002 foi julgada
procedente para o fim de declarar a existência de relação jurídica entre Inês Etienne
Romeu e a União Federal, por conta dos atos ilícitos já mencionados. Cinco anos
depois, a União desistiu do recurso contra essa decisão do TRF/SP e o TRF da 3ª
Região confirmou a sentença. Antes desse reconhecimento por parte do Estado,
agentes do CIE já haviam declarado que a casa era utilizada para fins de interrogatório,
como o depoimento de Adyr Fiúza de Castro, general e chefe do CIE de 1967 a 1969.
Inês foi presa em São Paulo no dia 05 de maio de 1971 na parte da manhã, por
agentes comandados pelo então delegado Sérgio Paranhos Fleury. Levada para o
DEOPS-SP14 para um interrogatório, requereram informações e submeteram-na à
_____________________________
14

O Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS-SP) foi criado em 1924,
numa época de agitações políticas e crise social, para reprimir e prevenir delitos considerados contra a
ordem e a segurança do Estado e se tornou, ao decorrer dos anos, um dos departamentos mais temidos
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tortura por espancamento, “pau de arara” e choques elétricos, segundo seu depoimento
que consta no Relatório da Comissão (2014, p. 14). Transportada para o Rio, foi
submetida a ensaio de um suposto encontro. No dia seguinte, no caminho desse
“encontro” forjado pelos seus algozes e ensaiado no dia anterior, pela primeira vez
tentou suicídio, atirando-se no caminho de um ônibus. Saiu do episódio sem fraturas,
apenas com escoriações e queimaduras. Logo obteve tratamento médico. Três dias
depois, antes mesmo de receber alta, Inês foi retirada à força do Hospital, jogada em
uma caminhonete e levada à Casa da Morte. Até ser liberada, passou mais de noventa
dias presa, humilhada, estuprada e torturada.
As informações trazidas por Inês foram completadas e corroboradas por
documentos produzidos pelo próprio Estado, também por testemunhos de ex-presos
políticos e por agentes do regime ditatorial militar, como o Amilcar Lobo (oficial médico),
o Marival Chaves (sargento), o Cláudio Guerra (delegado de Polícia) e do Paulo
Malhães (tenente-coronel). Todos colaboradores de um projeto em parceria da
Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro,
que buscava a garantia do direito à memória coletiva e à verdade.
Um dos depoimentos foi do já referido Paulo Malhães, a época oficial integrante
das equipes especiais do CIE. Paulo admitiu para a Comissão e para a impressa, como
consta no próprio site da Comissão, que “torturou, matou e mutilou corpos, arrancando
dentes e as pontas dos dedos das vítimas, para dificultar a eventual identificação dos
adversários do regime mortos pela repressão”. Alegou que não havia outra solução, por
isso não se arrependia do que fez. Sem estimar quantas pessoas mutilou ou matou,
apenas asseverou que foram tantos quanto foram necessários e que não teria como
dizer um número certo, porque "a casa não era só dele".
Em vários depoimentos, Inês conta e reafirma as violações que lá sofreu, como
agressão física e psicológica; abuso sexual por parte de Antônio Waneir Pinheiro Lima
(vulgo Camarão) em duas ocasiões; corpo molestado inúmeras vezes – como quando
Camarão verificou seus órgãos genitais a procura de vestígios de estupros dos outros
agentes da casa, ou quando os agentes mandavam segurar suas genitálias ou tocavam
as suas. Esteve amarrada a “paus de arara” e espancada; sofreu com choques elétricos
na cabeça, mãos e pés; foi obrigada a fazer serviços domésticos completamente nua e
assistida com todas espécies de obscenidades; submetida ao “Pentotal Sódico” (soro
_____________________________
da polícia civil do Estado de São Paulo. Foi extinto em 4 de março de 1983 na esteira das eleições diretas
para governador e o seu arquivo passou para a guarda da Polícia Federal.
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da verdade); tamanho os danos sofridos por ela que a segunda tentativa de suicídio
ocorreu na própria casa. Conseguiu ser libertada após convencer seus torturados que
tinha mudado de ideologia e que estava comprometida a se tornar uma infiltrada. Foi
forçada a assinar declarações acusando sua própria irmã de subversão e firmar contrato
de trabalho, gravando em vídeo um relato de que era agente infiltrada do governo e que
recebia remuneração por isso.
Inês listou nove nomes de desaparecidos políticos sobre os quais ela teve notícia
durante o tempo que permaneceu na Casa. Destes, seis teriam sido assassinados em
Petrópolis: Carlos Alberto Soares de Freitas, Mariano Joaquim da Silva, Aluízio Palhano
Pedreira, Heleny Teles Ferreira Guariba, Walter Ribeiro Novais e Paulo de Tarso
Celestino da Silva. Já Ivan Mota Dias, José Raimundo da Costa e o Rubens Paiva15
foram mencionados, mas as investigações da CNV não encontraram elementos que
permitam provar que tenham passado por lá. E Marilena Villas Boas Pinto é a única
vítima da Casa da Morte de Petrópolis, mencionada, cuja família conseguiu resgatar o
corpo e realizar o enterro, conforme consta no Relatório da Comissão (2014, p. 21).
Houve ainda denúncias de desaparecimentos posteriores ao depoimento de inês
Etienne que poderiam estar vinculadas ao centro clandestino de tortura e extermínio de
Petrópolis/RJ, são eles: Celso Gilberto De Oliveira; Antônio Joaquim Souza Machado;
João Batista Rita; Joaquim Pires Cerveira, Eduardo Collier Filho; Fernando Augusto de
Santa Cruz Oliveira; David Capistrano Da Costa, José Roman; Ana Rosa Kucinski Silva;
Wilson Silva; Walter De Souza Ribeiro; Thomaz Antonio da Silva Meirelles Neto; Issami
Nakamura Okano (2014, p. 25-26).
Por tudo isso, em 2016, o Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia
contra Antônio Waneir Pinheiro Lima (Camarão), com base em provas de materialidade
e autoria referentes aos crimes de sequestro, cárcere privado, tortura física e psicológica
e estupro cometidos por Camarão e seus companheiros, agentes do CIE, contra Inês
Etienne Romeu no interior da Casa da Morte. A Justiça Federal rejeitou a denúncia,
alegando extinção da punibilidade pela anistia de 1979 concomitante com o instituto da
prescrição, acrescentando que o MPF supostamente indica criar um tribunal de
exceção. Na mesma decisão, o magistrado rejeita o valor probatório dos documentos
apresentados e aponta os supostos delitos que a vítima teria cometido. Em nota pública,
o MPF, além de lamentar e desculpar-se expondo a decisão teratológica, demonstrou
_____________________________
15

A prova que Rubens foi morto e esquartejado na Casa da Morte está na entrevista que Marival Chaves
Dias Canto, ex-agente do CIE e do DOI CODI do II Exército em São Paulo, deu à revista VEJA, de 18 de
novembro de 1992, onde declarou: “(...)Ele [o ex-deputado Rubens Paiva] foi levado por um destacamento
do I Exército para a casa de Petrópolis, onde o mataram. Usaram o método de cortar o corpo aos pedaços
e enterrar em locais diferentes” (RELATÓRIO, p. 24).
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seu posicionamento em recorrer dessa sentença, aguardando sua reforma até o
presente momento.
Assim, vê-se que o processo de justiça de transição no Brasil não se completou
ainda, devido à ausência de um verdadeiro resgate da memória histórica do período da
ditadura militar. Este resgate demanda a existência de instrumentos eficazes de justiça
e reparação às vítimas, o que concretamente não ocorreu por causa da Lei de Anistia.
Neste contexto, é fundamental o reconhecimento de que a Casa da Morte configura um
lugar de memória das inúmeras violações aos direitos humanos que ali ocorreram. Daí
se justificam a desapropriação do edifício e sua utilização no contexto de políticas
públicas que mantenham presente a lembrança das vítimas do período ditatorial.

CONCLUSÃO

A Justiça de Transição busca conduzir um Estado recém-saído do regime
ditatorial a um caminho de reparação e um reforço a cultura democrática, do qual o
esquecimento absoluto é impraticável. A transformação democrática, que impõe ao
Estado diversas obrigações, precisa garantir o reconhecimento das graves violações
aos direitos humanos e assegurar maiores possibilidades para a justiça social,
garantindo aos acusados o devido processo legal. Com isso, o direito à memória e à
verdade formam um eixo central dessa Justiça de Transição. Torna-se uma proteção da
identidade e representa uma ambição da civilização em conhecer os fatos sociais e
históricos da maneira que aconteceram, mesmo que vexatórios. E se queremos prevenir
a volta de tais práticas é necessário rememorar.
Na primeira parte do texto foi apresentado a Justiça de Transição, uma fase que
busca consolidar uma cultura democrática e, ao mesmo tempo, age no legado deixado
pela repressão governamental, principalmente trabalhando com o direito à informação,
à memória e à verdade. Esses direitos são fundamentais para o sucesso de uma Justiça
de Transição, visto que sem eles, não é possível o modelo que conjuga as quatro
dimensões fundamentais e indissociáveis de justiça, isto é, a justiça histórica; a justiça
civil; a justiça criminal; e, a justiça administrativa; as quais juntas serão o baluarte dessa
justiça maior.
O artigo diferenciou história e memória, definindo que a história estuda as ações
dos homens no tempo, e memória, apesar de lidar com fatos pretéritos, está viva no
presente. A memória é dividida em individual ou coletiva, manifestando-se em um
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determinado lugar. Com isso, a necessidade que fez com que Nora cunhasse o termo
‘lugar de memória’. Lugar que subsiste em um objeto isolado no qual se cristaliza e
perpetua a memória; objeto em sentido amplo. Constitue em um jogo da memória e da
história, que possui a vontade de memória como um componente político essencial.
Ausente esse elemento, deixa de ser lugar de memória para tornar-se lugar de história.
Na terceira parte desse artigo, pudemos vislumbrar que Nora também
caracteriza o lugar de memória sistematicamente: material pelo conteúdo demográfico;
funcional por garantir ao mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua transmissão;
simbólico por definição, dado a origem desse simbolismo estar relacionada a
determinado acontecimento ou experiência vivida por um grupo de pessoas.
Ressalvando que mesmo presente todos esses aspectos, o que define a relevância
simbólica de um potencial lugar de memória é justamente a vontade de lembrar inerente
ao grupo que se relaciona com este lugar.
Por fim, o texto versou sobre a Casa da Morte, imóvel escolhido
estrategicamente para tornar-se num centro clandestino de prisões ilegais, tortura,
assassinato e ocultação de cadáveres de presos políticos nos anos de chumbo,
localizada na cidade de Petrópolis/RJ. Criada em 1971 com a necessidade de
reforçarem tendências de modificação das práticas de ocultamento do aparelho
repressivo, nessa direção de uma política de desaparecimentos forçados. Calvário que
Inês, a única presa sobrevivente que passou por essa Casa, permaneceu por mais de
90 dias e que denunciou depois de libertada.
Destarte, se o que define algo como memorial é o processo de transmissão da
memória, isto é, a memória conectando o passado com o presente. Então, a Casa da
Morte em Petrópolis se enquadra na categoria de lugares de memória pois ela é um
objeto isolado no qual se cristaliza e perpetua a memória das vítimas, das graves
violações dos direitos humanos e a vontade de lembrar provocada pelo sentimento de
não repetição, que traz a expectativa de punição, de justiça, determinado pelos fatos
relatados pelo relatório da Comissão da Verdade. A Casa possui todos os requisitos
revelados por Nora, é um lugar de memória que o trabalho do tempo converteu em
elemento simbólico do patrimônio memorial da nação brasileira do período ditatorial.
Como resultado do estudo, foi percebido que o resgate da memória das infrações
ocorridas na Casa da Morte é fundamental no processo de justiça de transição, razão
pela qual se justifica a desapropriação do edifício e sua utilização no contexto de
políticas públicas que mantenham presente a lembrança das vítimas, um verdadeiro
resgate da memória histórica desse período, impondo-se como instrumento eficaz de
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justiça e reparação às vítimas. Conclui-se, portanto, que o Brasil ainda não efetivou uma
justiça de transição após trinta anos do fim do período militar, pois há uma flagrante
omissão do Estado brasileiro em investigar e punir os responsáveis pelas graves
violações dos direitos humanos.
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Protagonismo das mulheres no Carnaval de rua: Festa, cidadania e Direitos Humanos
Andréa Estevão UNESA/RJ
Jorge Sapia. UNIVERITAS/RJ

Carnaval como potência.
As transformações observadas no Carnaval de rua no Rio de Janeiro mostram números
surpreendentes. Quase 600 blocos carnavalescos dos mais diferentes formatos e propostas, um
público de quase 6 milhões de foliões - entre eles 1 milhão de turistas - e uma arrecadação da
ordem dos três bilhões de reais entrando no caixa da Prefeitura. Surpreende, também, os
inúmeros os olhares que tentam captar o movimento e as potencialidades da festa. Do mercado
à academia, da folia à distopia, da cidadania à utopia que revelam a pluralidade da cidade.
Toda cidade existe, singularmente, nas lembranças e na imaginação de cada um de nós
que a habitamos e a frequentamos. A cidade é resultado de uma multiplicidade de experiências,
falas, ações criativas que acabam revelando cartografias afetivas que se entremeiam no espaço
urbano. O tempo do Carnaval tem potencializado essas experiências, desejos, movimentos,
reivindicações e coletivos que se projetam além dos dias de folia.
A ideia de carnavalização, para dizê-lo em poucas palavras, se refere ao movimento de
desestabilização, à subversão e ruptura em relação ao mundo oficial. Observamos que a alegria,
desestabilizadora, está presente nas pautas que questionam o modelo neoliberal de exclusão
em curso levantadas por diversos coletivos carnavalescos. Hoje, no quadro do mal-estar
contemporâneo os coletivos que, pela arte, investem na alegria e se mobilizam em defesa de
direitos ameaçados por um movimento conservador global profundamente agressivo,
produzem uma certa oxigenação da política que volta a ter a boa companhia da cultura. As
celebrações e as festas ocupam um lugar importante na cidade e traduzem, a vontade
compartilhada de recuperação do espaço público interditado, ontem, e de construção e
ocupação de novos espaços, hoje. As festas são movimentos coletivos com capacidade de abrir
frestas pelas quais se constroem outras narrativas que promovem memórias sobre a cidade e
1
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sobre os laços que os cidadãos estabelecem com seus territórios ou com seus bairros. A festa é
utopia, no sentido de sonho, de projeto, de esperança que, orientada por valores como o direito
à diferença e o direito à cidade, o direito à diversão, o direito à vida, pode reconfigurar, pela
arte, o espaço urbano.
No atual Carnaval de rua carioca como tessitura festiva, há uma ressignificação da cidade
e do exercício da cidadania. Entre os atores que disputam o lugar, as significações da festa e o
modo de brincar o Carnaval as mulheres ganham visibilidade. Neste sentido, registramos, na
fértil presença de coletivos femininos, o inesperado, a ruptura, a interrupção messiânica, diria
Benjamim, que revelam uma potência transformadora significativa.
Mulheres, cidadania e direitos
O protagonismo das mulheres no Carnaval se mostrou tema tão irrecusável ao olhar
como o é o movimento das saias numa ala das baianas em rodopio. É uma daquelas situações
em que o assunto se insinua e insiste em interpelar o pesquisador desviando, aparentemente,
o curso da investigação. Só aparentemente, porque no percurso que empreendemos, desde
2012, na investigação sobre a retomada do Carnaval de rua carioca, o que se encontrou, nesse
desvio de percurso, reafirma algumas pistas sobre a relação entre política, no sentido de
construção da cidadania, Direitos Humanos e Carnaval.

Esse trabalho, portanto, é uma

abordagem inaugural, uma primeira aproximação do tema, atravessado pelos desafios e
premências que o pensar e o falar do presente impõem. Para tal, empreendemos uma pesquisa
em sites, portais e blogs que esboçam os primeiros mapeamentos de blocos que se autodefinem
como feministas. Visitamos as páginas da rede social Facebook de alguns desses blocos e
consultamos reportagens sobre eles em publicações jornalísticas on line. A observação direta e,
em alguma medida impressionista, da atuação de alguns desses blocos no Carnaval de 2015 e
2016, bem como a identificação da atuação de mulheres a frente de alguns blocos já tradicionais
no Carnaval carioca caracterizam o universo empírico da nossa pesquisa.
A produção acadêmica sobre a participação ativa da mulher no Carnaval se mostrou,
num primeiro rastreamento, um tanto tímida. Olga Von Simson, pesquisadora do Carnaval no
sudeste brasileiro, apresenta como razão motivadora do seu artigo “Mulher e Carnaval: Mito e
Realidade” (1992) o fato da mídia massiva enfatizar a nudez das passistas e destaques das
Escolas de Samba como única participação relevante da mulher no Carnaval. Passados mais de
30 anos, o que nos motiva a escrever esse artigo é justamente a presença fértil e potente das
mulheres no Carnaval de rua, não como mudança radical de abordagem que a mídia tradicional
faz da mulher nesse evento, mas como contraponto importante àquela pauta emblemática, em
2
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dois sentidos. Por um lado, o Carnaval de rua compete, hoje, em importância e visibilidade com
o Carnaval da Marquês de Sapucaí e, por outro lado, as novas mídias ampliam e dinamizam
intensamente a esfera pública dando a ver diversidade de pautas, olhares e vozes. Fazendo
circular, portanto, novas representações sobre o Carnaval, sobre a cidade e sobre as mulheres.
A mobilização das mulheres, nas redes e nas ruas, como expressão carnavalesca, ganhou
notoriedade, reconhecimento, adesão e propagação, a partir de 2015, embora exista uma
tradição de participação e organização da mulher nos folguedos carnavalescos como veremos
adiante. O ano de 2015 foi decisivo para que pautas como aborto, assédio sexual, violência física
e psicológica contra a mulher, a misoginia e cultura do estupro alcançassem o status de agenda
pública através das famosas hashtags #ForaCunha# a propósito da PL 5069/2013;
#NãoMereçoSerEstuprada, #MulheresComDilma; #MeuPrimeiroAssedio e #MeuAmigoSecreto.
As redes sociais virtuais foram decisivas como ampliação da esfera dos debates, furando o
bloqueio das corporações de mídia, que não se arriscam em temas que problematizam os
aspectos mais arraigadamente conservadores da estrutura social. Essas mesmas redes sociais
da internet, tem propiciado e catalisado ativismo e mobilizações populares e serão canal
fundamental para o ativismo político feminista1 no Carnaval e fora dele. São as tais redes de
autonomia, segundo a denominação de Castells (2013).
Há uma dimensão essencialmente política, no sentido em que Hanna Arendt emprega o
termo, isto é, a política vista como campo da liberdade, da imprevisibilidade, do contingente e
do indeterminado permitindo através da ação e do discurso, com os quais o ator social se
identifica, revelar o que ele, como agente do ato e autor das palavras, “fez, faz e pretende fazer”
(ARENDT, 1991, p.191) anunciando, como é da natureza da ação política, algo novo, algo que
nunca se realiza no isolamento, mas no agir conjunto, coletivo, colocando em evidência a
condição humana da pluralidade e diversidade. Esses mecanismos da ação coletiva através da
qual se exerce o direito de associação capaz de gerar poder que se orienta para um mundo
comum e compartido é o que é possível verificar em relação ao movimento das mulheres,
nacional e internacionalmente desde, pelo menos, 2011 com o movimento Marchas das Vadias
(protesto internacional contra a culpabilização da mulher vítima de estupro). O contexto
histórico no qual estas novas manifestações carnavalescas se enunciam, nos remetem ao frescor
e potência do pensamento de Walter Benjamin, presente, principalmente, nas Teses Sobre o
1

Sobre mais aspectos que concernem a ampliação do debate e da mobilização em torno de pautas que
concernem a mulher, dentro e fora da internet, ver: D´ABREU, Patrícia e ESTEVÃO, Andréa. “A
representação do feminino como elemento de tensão entre a retomada do cinema brasileiro e a
retomada do carnaval de rua carioca.” In: Avanca/Cinema 2016. Avanca, 2016.
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conceito de História. As reflexões benjaminianas nos oferecem pistas e brechas que tornam
possível, ou pelo menos desejável, elaborar questões que implicam na articulação de
fragmentos do passado e do presente abrindo novos horizontes, não apenas, nem
necessariamente, analíticos.
Duas questões nos conclamaram a pesquisar e escrever sobre a presença e os
protagonismos da mulher no Carnaval: a primeira diz respeito à percepção de que certas
músicas, sambas de bloco ou marchinhas tradicionais, tidas como engraçadas e criativas, já não
soassem tão divertidas como outrora; a segunda, a criação e existência de blocos de Carnaval
de rua, Brasil afora, empunhando a bandeira feminista e da defesa de direitos. Ficava claro que
o intenso ativismo das mulheres ao longo do ano de 2015, tanto na Internet quanto nas ruas
tinha vindo para problematizar discursos e posturas machistas, atuando de forma contundente
no plano da disputa da significação social. A virada que se deu em duas frentes: tornou
condenável qualquer discurso (piada, rima, ditos populares) que faz humor de derrisão
envolvendo a mulher, e promoveu releituras criativas de termos depreciativos e referências
explícitas à anatomia e ao sexo feminino.
O eixo da análise que desenvolvemos neste artigo toma o atual Carnaval de rua carioca
como tessitura festiva em que, na ocupação do espaço público pela manifestação carnavalesca
e musical, há uma ressignificação da cidade, do exercício da cidadania e do direito à cidade
(LEFEVBRE, 2016). Esse cenário festivo é um espaço de celebração, de experiências estéticas e
urbanas, de desejos e conflitos produzidos por uma multiplicidade de atores sociais que
disputam o lugar, as significações da festa e o modo de brincar o Carnaval. Dentre esses sujeitos
celebrantes, as mulheres ganham visibilidade e protagonismo numa festa que, para utilizar uma
imagem baktinianana, é expressão da dimensão civilizatória. Aspecto que ficará evidente com
as novas campanhas feitas, especificamente para a ocasião, contra a violência e o assédio,
promovidas por vários coletivos feministas; pelo movimento Marcha das Vadias2, em vários
estados do Brasil; por instituições internacionais como a ONU Mulheres3 em sinergia com esses

2

2 Para uma análise das peças dessas campanhas promovidas pela Marcha das Vadias, a partir do ponto
de vista teórico da Análise do Discurso consultar: GARCIA, D. A. SOUSA, L. M. A. “No carnaval a fantasia é
minha. O corpo é meu”: memória e rupturas feministas na folia In: RUA [online]. nº. 21. Volume 1, p. 87
- 107 - ISSN 1413-2109. Junho/2015. Consultada no Portal Labeurb – Revista do Laboratório de Estudos
Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. http://www.labeurb.unicamp.br/rua/
3
Em 2015, a ONU Mulheres concebeu uma campanha “Neste carnaval, perca a vergonha, mas não perca
o respeito”; “Neste carnaval, perca a vergonha. Denuncie. Ligue 180”, além de elaborar um fluxograma
com os limites da paquera, impressa em ventarolas e distribuídas em ações nos blocos Carmelitas e
Mulheres Rodadas, no Rio de Janeiro. Já em 2016, a campanha foi “Se a abordagem é agressiva,
#MeuNúmero é 180.”
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blocos e coletivos musicais que defendem e atuam em prol da liberdade, do respeito e pela
ampliação de direitos da mulher.
Nossa pesquisa sobre a retomada do Carnaval de Rua Carioca vem revelando alguma
recorrência na relação entre militância e festa carnavalesca como origem de alguns blocos,
embora esse traço não possa ser generalizado para o conjunto amplo das agremiações
existentes. A criação do Bloco Mulheres Rodadas, em 2015, empunhando a bandeira feminista,
a partir do espírito carnavalesco, nos fez pensar na inspiração política de alguns blocos e
suspeitar que nossa hipótese da ligação entre ocupação foliã das ruas e elementos de
carnavalização nas mobilizações populares de junho/julho de 2013 aponta para a conexão entre
Carnaval, festa, cidade e cidadania que se faz presente no Rio de Janeiro, mas não apenas4.
Corrobora com nossa perspectiva, a pesquisa acadêmica que Micael HERSCHMAN (2013) (2014)
vem empreendendo sobre a ocupação musical nas ruas da cidade do Rio de Janeiro,
principalmente a partir do início do século XXI, em que é possível verificar a conexão entre
espetáculos musicais de rua, ativismo cultural e Carnaval.
As festas abrindo frestas
Consideradas como formas fundamentais de vínculo social, as festas carnavalescas são
formas lúdicas de sociação nas quais a troca, a palavra e a comunicação - fundamentos centrais
da vida coletiva - ocupam um lugar central. FERREIRA (2012) ao discutir a festa carnavalesca
carioca ressalta sua característica de fluxo, de movimento, posto que é um evento em constante
transformação. Trata-se, diz o autor, de um “momento festivo próprio de um lugar, que sofre
influências em diferentes níveis redefinindo-se continuamente” (2012: p. 65) como resultado
dos cruzamentos, das negociações e dos valores que assumem formas muito distintas em
diferentes momentos históricos. Esses permanentes processos de redefinição, orientados pela
presença de diversos atores5 que disputam a arena festiva são expressões, diz FERREIRA (2005),
“de uma tensão no e pelo lugar, as festas públicas se apresentam como elementos importantes

4

Discutimos um aspecto dessa relação em Estevão, Andréa e Sapia, Jorge. Narradores e Narrativas do
Carnaval de Rua Carioca. Textos escolhidos de cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v.11, n.2, p. 4766,
mai. 2012.
5
Para além dos atores que nos ocupam neste artigo, o Carnaval de rua se transformou num espaço
disputado por atores como a mídia, o mercado e o poder público que confirmam a tendência
contemporânea de privatização e comercialização da atividade cultural. Conferiria Cf. FORTUNA, Carlos e
SILVA, Augusto Santos. “A cidade do lado da cultura: Espacialidades sociais e modalidades de
intermediação cultural”. In: SANTOS, Boaventura de Souza. (org.) A Globalização e as ciências sociais. 2.ed.
São Paulo- Cortez, 2002. Sobre o patrocínio corporativo das artes e a visibilidade do patrocinador ver
HARVEY, David. A condição Pós Moderna. São Paulo: Editorial Loyola, 1992, p.152 e 260.
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nas estratégias do poder dos diversos grupos sociais” (2005: p. 21). O conceito de lugar permite
o diálogo permanente entre os diversos atores que definem, pela sua presença e pela sua ação,
os diferentes lugares em disputa. O lugar, como propõe AUGÉ (1997), tem três características
distintivas, é identitário, relacional e histórico e é triplamente simbólico, “simboliza a relação de
cada um de seus ocupantes consigo mesmo, com os outros ocupantes e com a história comum”
(1997: p. 169) e, neste sentido, interessa observar, como sugere HUYSSEN (2014), o modo pelo
qual “ as práticas e os produtos culturais se ligam aos discursos do político e do social em
constelações locais e nacionais específicas” (2014: 33) que podem revelar aquilo que
APPADURAI (2004) descreveu como a “produção da localidade” e a “localidade como produtora”
que resulta, das novas práticas sociais e culturais que os blocos de Carnaval colocam em
funcionamento e que podem ser caracterizadas pela mobilização dos desejos e dos afetos6.
As cidades, objeto de múltiplas indagações, são historicamente o lugar e o espaço
privilegiado das festas, sejam elas festas da ordem - cívicas ou religiosas -, sejam elas festas
profanas. A cidade é, entre outras coisas, um espaço de revelação, ela é resultado da ação dos
atores que a constituem e das redes de sociabilidade que eles produzem (SOUZA 2014). Talvez
por isso as diversas cidades “que compõem uma cidade” (FERREIRA 2005: p.38) se reconhecem,
se coesionam ou se friccionam durante o tempo da festa. A cidade é plural pois nela existem
diversos bairros que são fruto de uma história particular; porque ela existe “singularmente na
imaginação e nas lembranças de cada um dos que a habitam e a frequentam” (AUGÉ: 1997 p.
171) e, também, porque nela coexistem uma pluralidade de interpretações e significados que
constituem e são constituídos pela urbe. Pensar em Carnaval de rua, implica considerar os
sentimentos e imaginários que costuram o evento ao lugar, ao território que é,
simultaneamente, descoberto e ocupado pelas novas formas de estar juntos na cidade e de
percorre-la no tempo do Carnaval.
As festas são, também, produtoras de laços sociais. É da natureza das festas expressar
“sentimentos, emoções e sonhos coletivos” que estruturam “pautas e códigos de vínculos” e
produzem uma diversidade de imagens e imaginários sobre a vida coletiva (PEREZ 2011: p. 101).
Como afirma ALBUQUERQUE JÚNIOR (2011) na sua historiografia do festejar, as festas são
construções e invenções práticas e discursivas da temporalidade na qual elas se enunciam, se
manifestam e são “nomeadas, instituídas e legitimadas”, por isso elas podem ser vistas como
6

Com relação à ideia da localidade como produtora e a construção dos afetos, ver FERNANDES, Cíntia e
HERSCHMANN,
Micael.
Ativismo
Musical
nas
ruas
do
Rio
de
Janeiro.
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT02_COMUNICACAO_E_CIDADANIA/cintiafernandese
micael herschmann-compos2014-gtcomunicacaoecidadania_2145.pdf
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“apresentações, encenações de novas realidades, de novas identidades, de novas possibilidades
de relacionamento e ordenamento do social, elas são momentos privilegiados de simulação da
possibilidade de mundos alternativos, de ordens diversas” (2011: 145), além disso,
as festas são espaços de negociação, de tensões, de conflitos, de
alianças e de disputas entre distintos agentes, que se conflitam e se
debatem em torno não só dos sentidos e significados a serem dados à
festa, como também em torno das práticas que as constituirão, dos
códigos que as regerão, das regras que estabelecerão permissões e
proibições, que definirão limites e fronteiras entre o que pode ser
admitido e o que deve ser excluído. As festas podem não só ser campos
de lutas concretas, de enfrentamentos entre pessoas e grupos, em torno
dos valores e preceitos que definem o viver em sociedade, mas elas são
campos de luta simbólica, de luta entre projetos, sonhos, utopias e
delírios, mas são acima de tudo momento de invenção da vida social, da
ordem social e da própria festa e seus agentes. (ALBUQUERQUE JÚNIOR
2011: 147)
É a festa, portanto, a que abre frestas para a construção de outras narrativas, para
pautar ou repautar as matérias produzidas pela mídia oficial. É também essa festa que se abre
para a produção e construção de memória sobre a cidade e sobre os laços que os cidadãos
produzem com seus bairros ou territórios, ela permite a construção de um espaço temporal
compartilhado, solidário, emotivo, criativo, espaço de reconhecimentos do eu e do outro.
Conforme já enunciamos, a relação entre Carnaval, cidade e festa sofreu mudanças
significativas na cidade de Rio de Janeiro. As primeiras transformações podem ser localizadas
durante o processo de transição democrática pelo movimento que definimos como de retomada
carnavalesca7. No início do século XXI novas transformações podem ser percebidas no Carnaval
de rua carioca. A força da mudança se fez sentir, nos últimos anos em outras capitais do sudeste,
- São Paulo e Belo Horizonte, particularmente – uma vez que parte da juventude dessas capitais
incorporaram as manifestações processionais dos novos blocos, bandas e fanfarras que
reinventaram o Carnaval carioca no início do século XXI8. Novas manifestações, novas formas de
7

Por retomada carnavalesca fazemos referência, embora não exclusivamente, às agremiações que
surgem a partir de 1985 no vácuo da campanha pelas eleições diretas e que, a partir de 2000, formaram
a Sebastiana. A associação resultou da necessidade de pensar o fenômeno do crescimento, dos impactos
e consequências que a festa carnavalesca produz. Essa vontade associativa surge quando seus integrantes
percebem que, para além dos encontros simbólicos, a festa se transformava em arena que colocava em
contato visões de mundo diferentes. Discutimos essas questões em ESTEVÃO, Andréa e SAPIA, Jorge;
“Considerações a respeito da retomada carnavalesca: o carnaval de rua no Rio de Janeiro”. Textos
escolhidos de cultura e arte populares. Rio de Janeiro, v.9, n.1, p. 201-220, mai. 2012. Cf. também
FRYDBERG, Marina Bay. “Ó Abre Alas: Cultura e Economia através da Festa dos Blocos de Carnaval de Rua
na Cidade do Rio de Janeiro”. Trabalho apresentado no 38º Encontro Anual da Anpocs GT02 – Arte e
Cultura nas Sociedades Contemporâneas, 2014.
8
Sobre estas novas manifestações vistas como um movimento musical de rua que contribuem com o
processo de ressignificação da cidade ver HERSCHMANN, Micael. Apontamentos sobre o crescimento do
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ocupação do espaço, novas representações sobre a cidade se fizeram presentes com o frescor
da alegria, da invenção, do inusitado. Esse movimento está em consonância com a constatação
do SENNETT (1998) sobre algumas das consequências do Novo Capitalismo. Para o autor, além
do empobrecimento do valor do trabalho, resultado das políticas de flexibilização
implementadas pela ordem neoliberal, nota-se, em contrapartida, o crescimento do valor do
lugar. Observa o autor que:
O sentido de lugar tem por base a necessidade de se pertencer não à
‘sociedade’ em abstrato, mas a algum ponto em particular. Dado que a
instabilidade das instituições econômicas reduz a experiência de se
pertencer a algum lugar especial de trabalho, aumentam os
comprometimentos das pessoas com os lugares geográficos, tais como
nações, cidades e localidades. (SENNETT 1998: p. 16)

Novos coletivos, novos giros
O que faremos a seguir é lançar um olhar de sobrevôo, curioso, a respeito dos blocos
feministas escolhidos. Longe de nós, numa primeira visada, pretender firmar categorias ou
mapeamentos.
No carnaval de rua da retomada, o que se percebe como protagonismo das mulheres é
a posição de direção/organização de algumas agremiações tais como Bloco de Segunda,
Imprensa que eu Gamo, Escravos da Mauá e Gigantes da Lira. Os dois primeiros blocos se
caracterizam pela verve crítica à conjuntura política, social e cultural e à cobertura jornalística
das grandes empresas de comunicação, sempre de forma debochada e irônica, o que pode ser
constatado nas letras dos sambas compostos a cada ano para animar os cortejos. O bloco
Escravos da Mauá vem fazendo um trabalho cuidadoso e carinhoso de resgate da memória e da
estima dos moradores da região portuária da cidade do Rio de Janeiro, local emblemático para
a história do samba e da luta das classes populares e da população negra no Brasil. O Gigantes
da Lira faz um carnaval delicado, alegre e romântico dirigido, principalmente, aos foliões mirins.
Há outros blocos também organizados por mulheres, em que a crítica bem humorada,
mas não menos combativa, se dirige aos estereótipos e denominações associadas às mulheres
que afirmam sua condição desejante e defendem liberdades frente ao conservadorismo

Carnaval de rua no Rio de Janeiro no início do século 21. Intercom – RBCC 268 São Paulo, v.36, n.2, p. 267289, jul./dez. 2013.
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persistente – com ecos na cultura patriarcal9. Isso aparece na nomeação de blocos de sucesso
como, por exemplo, Vem ni mim que sou facinha criado em 2000, As trepadeiras que saiu pela
primeira vez em 2008 e Mulheres Rodadas, criado em 2015, diante de uma onda conservadora
que se faz presente nas redes sociais da internet e na política brasileira, ameaçando conquistas
femininas e apontando para um retrocesso. O bloco foi criado para satirizar uma postagem da
internet em que um homem aparece com um cartaz que se lia “eu não mereço mulher rodada.
O nome Vem ni mim que sou facinha desafia as categorias de “mulher fácil/mulher difícil”,
relativas à afirmação do próprio desejo, tomadas numa perspectiva machista como a mulher
que cede facilmente às investidas sedutoras dos homens; As Trepadeiras brincam com a
ambiguidade das plantas que tem tendência a subir nos suportes que se apresentam próximos
e a afirmação da liberdade sexual da mulher; já o Mulheres Rodadas subvertem o termo
preconceituoso que desqualifica a mulher que tem experiência sexual como se a mesma não
fosse digna de respeito e de integrar os lugares previamente determinados para ela na tradição
patriarcal, ou seja, a “mulher para casar”. Este bloco assume bambolês e saias amplas que
permitem o giro livre, como o das baianas da escola de samba.
O que tem sido chamado de Primavera Feminista não passou despercebida em
agremiações tradicionais. Como resultado de um longo processo de discussão interna, a mulher,
no sentido de realizadora, protagonista e voz ativa foi homenageada no carnaval de 2016, no
bloco mais tradicional de Olinda: O Homem da Meia Noite. Homenagem similar foi realizada,
no mesmo ano, pelo bloco Pede Passagem, do Rio de Janeiro.
O protagonismo da mulher negra na escola de samba é tema que gera fascínio, mas
também incômodo pela ambiguidade. Esse lugar do feminino é questionado pelo movimento
negro feminista: o termo “mulata”, por exemplo, tem sido rechaçado veementemente. No
carnaval de rua há também uma grande diversidade de blocos que reivindicam para si a
identidade da mulher negra, desde o Bloco das Cacheadas, com uma preocupação mais estética
e comercial, àqueles que farão homenagem à tradição das baianas, e a aspectos da cultura
afrobrasileira, como é o caso do Ilu Obá de Min que desfila desde 2005, em São Paulo.
É interessante verificar como nesse movimento das mulheres dentro e fora do Carnaval,
há tanto uma postura de interdição de termos e discursos, como a aventura de dizer e sublinhar
termos sob suspeição, interdição, ou maldição que são alçados à condição de nomes de

9

Parte discussão pode ser encontrada no artigo D´ABREU, Patrícia e ESTEVÃO, Andréa. “A representação
do feminino como elemento de tensão entre a retomada do cinema brasileiro e a retomada do carnaval
de rua carioca.” In: Avanca/Cinema 2016. Avanca, 2016.
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“batismo momesco”, os quais irão, de algum modo, circunscrever identidades. Os nomes de
alguns blocos feministas funcionam, eles mesmos, como bandeiras e a explicação das
denominações são palavras de ordem em estado de carnavalização: Vacas Profanas (Belém-PA),
Maria Vem com as Outras (Manaus), Grêmio Anárquico Feminazi Essa Fada (Olinda-PE),
Tocando a Siririca (Paraty-RJ); Bloco das Perseguidas (Brasília), Ou Vai ou Racha; Adeus Amélia
(Fortaleza-CE) ; Bloco Nem com uma Flor (Recife- PE). Esses blocos se articulam com outros
coletivos femininos ou feministas de musicistas, percursionistas, fanfarristas, atrizes, artistas
plásticas formando redes de co-participação e de apoio mútuo ou múltiplo. Articulações e
enredamentos ricos, vivos, móveis e diversificados, difíceis de cartografar. É possível verificar
esse fenômeno associativo na organização de eventos, tornados públicos na Internet.
A novidade, que em princípio pode ser localizada em termos do crescimento
quantitativo, se inscreve numa outra lógica de ocupação do espaço público que, em algumas
manifestações, se projetam além do espaço carnavalesco. É significativo que em uma conjuntura
que tem se caracterizado por processos de despolitização, de recusa da política, de crise dos
modelos institucionais, seja no contexto do Carnaval que a politização se apresente,
desnaturalizando práticas e discursos que reafirmam estigmas e preconceitos e reforçam
mecanismos de dominação. No mundo do Carnaval, nos diversos espaços de interação que a rua
proporciona é possível a construção de um sentido que trafega na contramão dos mecanismos
normativos da individualização perversa afirmada pela lógica do mercado. O que nos chama a
atenção é a constituição de uma série de coletivos que vão além do caráter efêmero do carnaval
ou, melhor dizendo, que carnavalizam o cotidiano em diversas situações e circunstâncias. Um
exemplo desse tipo de articulação foi visto recentemente quando parte desses coletivos
carnavalescos se integra nas mobilizações em defesa da democracia e contra o processo de
impeachment da Presidenta Dilma Roussef10.
Considerações finais
Uma pesquisa feita entre os dias 4 e 12 de janeiro e divulgada no início fevereiro de
2016, com 3,5 mil brasileiros com idade igual ou superior a 16 anos, em 146 municípios, pelo
Instituto Data Popular, como contribuição à campanha “Carnaval Sem Assédio”, do site Catraca
Livre, mostra que a maior parte da visão masculina ainda é machista em relação à participação
de mulheres nos festejos de rua. Na sondagem, curiosamente feita apenas com homens, 61%
dos homens abordados afirmaram que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode
10

No Rio de Janeiro, 64 blocos carnavalescos assinaram em abril de 2016, o manifesto intitulado “Carnaval
pela Democracia”. Movimentos semelhantes foram registrados em Olinda, São Paulo e Belho Horizonte.
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reclamar de ser cantada; 49% disseram que bloco de Carnaval não é lugar para mulher “direita”.
Isso demonstra que a ideia do Carnaval como festa libertária é interpretada majoritariamente
na chave de leitura machista, que entende a liberdade como poder ultrapassar os limites já
frágeis, na sociedade brasileira, do respeito aos direitos, desejos e à liberdade da mulher.
A presença feminina afirmando seu direito à festa, e dos blocos feministas com suas
bandeiras e combatividade aliadas às campanhas institucionais de combate à violência e ao
assédio contra a mulher estabelece um limite e uma reafirmação da cidadania. É Carnaval, mas
há limites. Bakthin alertava em sua discussão sobre as transformações na concepção grotesca
do corpo para o fato de que “Nas grosserias contemporâneas não resta quase mais nada desse
sentido ambivalente e regenerador, a não ser a negação pura e simples, o cinismo e o mero
insulto” (BAKTHIN, 1987, p. 25). Segundo Burke, é importante estarmos atentos para essa falsa
noção de que no Carnaval pode tudo. Ele lembra que apesar do que pudesse parecer “não era
verdade que no Carnaval tudo é permitido. Daí a necessidade do simbolismo, das canções com
duplo sentido, da agressão sublimada no ritual” (BURKE 2010: p. 274).
Se a festa é polissêmica por natureza remete mais ao encontro diverso do que à
homogeneidade. O Carnaval, como festa, está mais próximo dessa característica. Toda festa é,
também, historicamente datada. Como mostra QUEIROZ (1992), os significados da festa mudam
através do tempo e do espaço. Não é igual por toda parte, nem permanece imóvel. Como fato
social está em contraste transformação. (PEREIRA, 2004, p. 27). Uma participante do bloco
Mulheres Rodadas faz uma avaliação sobre o presente das mudanças: “O Carnaval é isso
também. A gente não pode esquecer que ocupar a rua é um ato político, então a gente está aqui
também para falar que o lugar da mulher é onde ela quiser”11.

11

https://nacoesunidas.org/bloco-mulheres-rodadas-reune-folioes-para-protestar-assediosexual-carnaval/ matéria publicada em 12/02/2016.
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Filme-carta de garotas adolescentes: incitando trajetos para uma
autoetnografia da análise fílmica.

Júlio Vitorino Figueroa - UFMG
Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado cuja tese será um percurso
experimental que busca pôr em contato três dimensões: I) realizações audiovisuais
descentralizadas; II) pensamentos originalmente construídos dentro do campo da
imagem em movimento; e III) uma análise fílmica que torne irregular a relação
sujeito-objeto a partir das vicissitudes do analista. Quer, ao mesmo tempo, ensaiar,
a partir das ideias em conjunto do cinema e da educação, proposições que
valorizem, além do produto filme acabado, exercícios e rastros gerados durante o
fazer fílmico e que atravessam as pessoas que deles participam.
Cinema é para “consertar” as pessoas
O corpo do indivíduo, representado aqui por olhar e escuta, pode ser recriado,
imaginado, pensado e transformado na medida em que ele é também, na
concretude dos dias, exercício cinematográfico de escuta e visão atentas, de
realocação, combinação e interferência entre essas duas camadas. Ao dar enfoque
a uma espécie de revisão ou reformulação de sentidos, está bastante presente o
pensamento da educação ao lado do cinema. Há a leitura que aponta a existência
de uma produção de cinema de teor reformador, que, frente a certo cinema nocivo,
teria a missão de “consertar” as pessoas. Antes do início do seu capítulo “’Cinema
contra Cinema’ – propostas para um cinema educativo”, Saliba traz as palavras de
Canuto Mendes, que trabalhou o cinema na educação entre 1922 e 1931:
Findo o espetáculo, o espectador adquiriu um progresso intelectual,
e, dominado pela excitação de ânimo que as cenas lhe infundiram,
está pronto para seguir pela imitação, a moralidade da fita. Na
primeira oportunidade em que surja à frente desse indivíduo uma
situação que se assemelhe, mesmo remotamente, à da tela, há de
lhe ocorrer, consciente ou inconscientemente, a respectiva solução
cinematográfica, como uma que já viu, ao menos uma vez na vida
dar resultado. Assim os exemplos do cinema frutificam (2003, p.
143-144)

Essas palavras fazem lembrar uma das teorias da comunicação, chamada teoria
hipodérmica, segundo a qual havia uma manipulação dos meios de comunicação
que era inevitável, pois a transmissão era como uma bala que penetrava a pele do
espectador, completamente indefeso diante desse poder.
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Morettin chama atenção para uma época, mais recente, em que parte da produção
cinematográfica brasileira entendia que o cinema a ser combatido foi interpretado
como “um factor de corrupção moral, anarchisador da mente e do caráter infantil”
(1995, p.15). Seria ele, em sua forma e desdobramentos hegemônicos, um agente
social que articula, enaltece e favorece determinadas condutas. Tal concepção
claramente não entende o cinema como inofensivo, pois este agiria muitas vezes
como bússola perceptiva frente aos acontecimentos, pensamento partilhado por
Franco (1994): “Nossos sentidos foram-se habituando a esses estímulos [recursos
narrativos expressos através de imagens e sons] e passamos a interagir com eles
de forma tão natural que esquecemos de avaliar o quanto estamos sendo ‘lapidados’
emocional e culturalmente por eles” (p. 26). Reconhece-se, nesta posição, que o
modo de apreensão das coisas do mundo, como numa espécie de “experimentação
de uma narrativa real” é mediado e construído com a ajuda do cinema, mas não só
isso. Nessas ideias, atribui-se ao cinema um papel decisivo na moldagem da
experiência corporal com o mundo exterior, assim como se atribui também a outros
cinemas – contra-hegemônicos – a missão de reduzir esse dano.
Cinema é para o livre fazer
Indo em outra direção, há um enlace entre cinema e educação que fala de desfrutar
do direito de estar cognitivamente e sensivelmente desacostumado para, por meio
de vias antes ignoradas, prover de expressão tanto as cores e formas quanto os
ritmos de movimentação de outras pessoas e de si mesmo, assim como de objetos
e mobílias dispostos no ambiente. Esta nova “equipagem” traz de benéfico o que
Fresquet (2013) afirma: “A tela de cinema (ou o visor da câmera) se instaura como
uma nova forma de membrana para permear um outro modo de comunicação com o
outro (com a alteridade do mundo, das pessoas, das coisas, dos sistemas) e com o
si próprio” (p.19). Haveria aqui uma espécie de revisão de si, do outro e da
exterioridade a partir de novos olhares e escutas, estando o cinema e seu conjunto
de conhecimentos destinados a fortalecer aquele que o experimenta.
Sem se distanciar de Fresquet, é Migliorin quem afirma que “O cinema é um
relacionar-se com o mundo que mais interroga, vê e ouve do que explica. Trata-se
de um posicionamento propriamente estético da ordem da ocupação dos espaços,
dos tempos, dos ritmos, dos recortes, das conexões e rupturas.” (2010, p. 106). A
proposta apresentada por ele é reposicionar o sujeito pelo cinema para que ele
possa fruir novas frequências diante do mundo e das situações que lhe surgem, com
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ênfase em seu aparato sensível, que florescerá com os exercícios cinematográficos.
Essa proposta prática, elaborada por Migliorin, provocaria uma crise, cuja
“resolução” deveria ser inventada nas livres equações estéticas e éticas realizadas
pelos alunos a cada opção de construção cinematográfica adotada. Deve ser
destacado o projeto Cartas ao Mundão, parte de um projeto maior de Migliorin,
Inventar com a Diferença, que promove ações pedagógicas de cinema junto a
escolas públicas, periferias, comunidades indígenas e comunidades rurais
distribuídas em diversos estados brasileiros. O Inventar com a Diferença propõe
oficinas de cinema, debates, cineclubes, formação de professores e alunos para o
fortalecimento da educação em direitos humanos, com ênfase no combate a
racismo, machismo, homofobia etc. O Cartas ao Mundão interessa-nos em especial
porque é um trabalho desenvolvido em seis centros socioeducativos de Pernambuco
e nele encontramos uma animadora seleção de filmes, alguns dos quais passaram a
integrar nosso corpus.
Migliorin (2010) fala também de um cinema educativo sem finalidade, e por isso
mesmo pulsante. Ao comentar a resposta que deu a uma questão que cobrava, por
assim dizer, os efeitos positivos das iniciativas educativas que promovia fazendo
cinema, ele interroga:
...como medir os efeitos da arte? Como medir efeitos de debates e
experiências sensíveis que afetam a longo prazo os modos de ser
dos sujeitos? Talvez resida aí a essência de nossa aposta. A
possibilidade de fazer comunicar na educação uma dimensão
estética com uma pragmática. Uma aposta de que o descontrole da
arte, essa que não pede nada em troca nem se baseia em palavras
de ordem, é essencial para um mundo mais livre e justo. (p. 176)

A régua cientificista que para tudo olha com manias de exatidão e causalidades
manifestas acaba, em alguns estudos vigorosos, fazendo desmoronar elaborações
científicas, artísticas e educativas ainda sem nome. Ambos, Fresquet e Migliorin, ao
rejeitarem a instrumentalização e combaterem o conteudismo do uso do cinema na
educação, inspiram-se nos estudos de Bergala (2008). As atividades criativas de
“eleger”, “dispor” e “atacar”, propostas pelo autor em Hipótese-cinema, sublinham
movimentos éticos e estéticos que são atravessados por concepções de mundo e de
atuação nesse mundo, que pode ser ampliado indefinidamente:
Eleger. escolher coisas no real em meio a outros possíveis. Na
filmagem: cenários, atores, cores, gestos, ritmos. Na montagem: as
tomadas. Na mixagem: sons isolados, ambientes sonoros.
Dispor. Posicionar as coisas umas em relação às outras. Na
filmagem: os atores, os elementos do cenário, os objetos, os
figurantes, etc. Na montagem: determinar a ordem relativa dos
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planos. Na mixagem, dispor os ambientes e os sons isolados
relativamente às imagens. Atacar. Decidir o ângulo ou o ponto de
ataque às coisas que se escolheu e dispôs. Na filmagem: decidir o
ataque da câmera (em termos de distância, de eixo, de altura, de
objetiva) e do (ou dos) microfones. Na montagem, uma vez
escolhidos e dispostos os planos, decidir o corte de entrada e de
saída. Na mixagem, mesma coisa com os sons.” (p. 135)
As três categorias especificadas, que correspondem a colocar em diálogo decisões
dramatúrgicas, espaciais, plásticas e rítmicas, dizem diretamente do mundo que se
apanha e ao mesmo tempo se deixa escapar, do mundo que se vê e que se deseja,
das decisões sobre onde está e o motivo de estar, de como está, por que e para
quem, do que se deve ou não deve acreditar e fazer, do que parece estar previsto,
mas não está.
No que se refere a essas relações entre cinema e educação, embora possa parecer,
devemos evitar uma linearidade evolutiva que teria como clímax o atual momento.
Cada reflexão apontada não se descola dos calores em que se desenvolveram suas
principais tendências intelectuais e sociais nem dos centros de interesse das
discussões que ocorriam.
Dessa paisagem nasceu o filme-carta1 que recebe nossa atenção a partir de agora.
É um material que já respira essa educação da feitura antes mesmo da chegada da
câmera. Para se ter uma ideia, o princípio que guia os exercícios propostos por
Migliorin em seu livro “Inevitavelmente cinema: educação, política e mafuá” são
criados com vistas a um descontrole, a uma situação de crise, um colapso que
exigirá invenção. Com alegria consciente, é uma prescrição fadada a um fracasso
que é simultaneamente mobilizador.
Eixos apriorísticos e fluxos
O filme aqui é entendido igualmente de duas maneiras: o filme acabado e o
processo de feitura do filme. Sobre a primeira, todos já sabemos o que valorizar: o
bom aparo das arestas ou o carinho pelas sobras e “manchas”, as regularidades e
coerências, a atração ou estranhamento provocado pelo ritmo da montagem ou do
movimento interno aos planos, etc. Quanto à outra, é preciso dizer de cara que sua
1

O filme-carta é fruto do projeto Cartas ao Mundão, ação de Migliorin que promove ações
pedagógicas de cinema junto a escolas públicas e comunidades. O Inventar com a Diferença
propõe ações para o fortalecimento da educação em direitos humanos, com ênfase no
combate a racismo, machismo, homofobia etc. O Cartas ao Mundão, parte do Inventar,
interessa-nos em especial porque é um trabalho desenvolvido em seis centros
socioeducativos de Pernambuco.
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virtude pode ou não estar manifesta na imagem e no som, pode ser que escape a
todas as evidências, seus efeitos não obrigatórios, como defendeu Migliorin logo ali
atrás.
O ato de fazer cinema germina aprendizados mútuos, desequilibra pressupostos do
mundo olhado e ouvido. Participar da visionagem de um bom filme nos conecta a e
nos desliga de muitas experiências; fazer filmes, mais ainda, é o que parece. Talvez
nosso exercício de análise aqui esteja inclinado a uma escuta impossível que é a do
imanifesto.
No filme, o que pode chegar a “ouvidos letrados” como desvio pode chegar também
como sintoma da distância que existe entre a escola e a adolescência em conflito
com a lei. Conjugando esses dois aspectos, saltamos para um terceiro. Podemos
começar comentando um possível “belo utilitário” expresso na fala e na escrita das
adolescentes: “Liberdade com Responça”, lê-se no longo pergaminho, cheio de
desenhos e frases. Marcos Bagno em “A Língua de Eulália”, leitura que marcou
minha graduação em Comunicação Social, chama essas escritas vivas e desviantes
de “variedade linguística”. Na história de diferentes povos, muitas das expressões
faladas e escritas que eram consideradas “erradas” vieram a compor línguas novas,
que então se estabeleceram como principal língua de um povo. Nessa mirada
sociolinguística, a norma culta é um padrão que não acolhe a totalidade da
variedade linguística do Brasil. Compreende-se que há diversos idiomas dentro do
português falado e escrito no nosso país. No filme, temos falas livres de
adolescentes privadas de liberdade. Após uma fala introdutória e leve de uma
menina, ouvimos um depoimento mais direto. O bom e o ruim, um ao lado do outro.
Não é proibido concordar o negativo com o positivo numa elaboração que, em vez
de anular a si mesma, constrói uma afirmativação: “aqui é ruim”, logo em seguida “é
muito bom participar das coisas aqui” e não há qualquer rastro de incoerência ou
categoria normativa afim que desqualifique os fluxos em jogo.

O filme convida para uma revisão de eixos de análise. Revisão porque se trata de
eixos já sedimentados na análise fílmica imanente e que se transformam em fluxos
que convém aos participantes do filme-carta e à visionagem do material. Um
primeiro daqueles que chamamos aqui “eixo sedimentado” refere-se ao parâmetro
que estabelece relações entre palavra falada e imagem. Nesse sentido, o filme
articula som e imagem de modo que um esteja em concordância com o outro.
Palavra encontra plano, som concorda com imagem. A fala comenta o que está na
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imagem, não optando por chocar-se contra ela ou divergir dela, para indicar dois
caminhos apenas. O cineasta russo Eisenstein defendia um uso contrapontual do
som, indicando que a banda sonora deveria apontar para rotas diferentes daqueles
apontados pela imagem. Para ele, essa relação divergente enriqueceria o filme.
Analisar este filme-carta munido desse eixo se mostra contraproducente. Mais
indicado seria exercitar o vislumbre de relações que os destinatários e as
realizadores do filme presenciam serem feitas. Esse eixo, assim, transforma-se para
nós em fluxos que tocam, transferem e carregam histórias, desejos e memórias.
Após o eixo que conjuga palavra falada e imagem, atentamos para o eixo voz over.
O conceito é concebido aprioristicamente como a voz que se encontra fora do
espaço construído pelo filme – também chamado espaço diegético -, geralmente
captada após a gravação das imagens. Embora se trate de um filme-carta e não um
documentário na sua concepção mais estrita, aqui a voz das meninas é mais um
agenciamento deleuziano do que aquela voz de um modo de documentário
expositivo e também participativo, nos moldes em que os definiu Bill Nichols. Em
outras palavras, a voz carrega um enunciado, “produto de um agenciamento,
sempre coletivo, que põe em jogo, em nós e fora de nós, populações,
multiplicidades, territórios, devires, afetos, acontecimentos.” (Deleuze, 1998, p.65). E
ela, assim, para as categorias de Nichols, afasta-se do teor explicativo e também
recoloca a questão da participação dx cineasta (ou daqueles que colaboraram com a
oficina). Eisenstein defendia o uso de um personagem coletivo, em que um conjunto
de pessoas seria um personagem. Isso evitava uma dramaturgia localizada em um
único personagem principal e trazia para os holofotes o coletivo: talvez esse
conjunto de vozes possa contemplar bem a ideia do russo em termos de banca
sonora.
Quais desses eixos tornados fluxos são experimentados pelas adolescentes que
fizeram o filme e por aquelas destinatárias, as de Aracaju? Um encontro de saberes
com elas ajudaria a compreender melhor essa pergunta. O que sabemos é que os
eixos sedimentados não dão conta de responder às demandas da análise ignorando
esses fluxos.
Esse filme-carta sublinha a singela importância de teletransportar áudio e vídeo.
Uma matéria visual e sonora que está em um lugar pode e é acessada em outro
lugar. Ultrapassando as caligrafias audiovisuais e seus melindres fruitivos, o filmecarta

teletransporta

realidades,

histórias,

vozes,

auto

mise-en-scènes

e
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enquadramentos de pessoas, avizinhando uma escola de internação para
adolescentes em Recife a jovens da cidade de Aracaju. O que os eixos
sedimentados não saberão sobre essa aliança dificilmente poderá ser medido.
Uma autoetnografia da análise fílmica
Faremos neste estudo um mergulho interior e pessoal que contudo não é tomado
pela imersão. Na escuridão, fechar os olhos durante alguns segundos para em
seguida abrir as pálpebras e enxergar o que antes não se via, acelerando a abertura
da retina que assim passa a capturar a pouca luz do ambiente. Ir e vir entre os
ambientes escuros que não estão mais fora que dentro. Se a análise fílmica mais
rigorosa cobra dx estudiosx que se apegue à materialidade do que se manifesta na
obra, que se atenha ao que se evidencia, em nosso exercício com o filme-carta,
propomos uma postura que pode não ser bem vista por essa tradição.
Encontramos a autoetnografia. Vamos explorá-la e revelar de que modo faremos
uma aproximação: “La autoetnografía es un enfoque de investigación y escritura que
busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el fin de
comprender la experiencia cultural” (Ellis, Adams e Bochner, 2015, p. 249).
Podemos perceber que aquilo que pode ser visto como uma deficiência no percurso
investigativo que pretende deixar o objeto falar (na esperança de acessar sua
pureza) é pela autoetnografia visto precisamente como aquilo que a torna forte. Para
esse método, só se compreende devidamente a experiência cultural quando se dá
espaço para a experiência pessoal por meio de sua descrição e análise. É uma
forma de valorizar as elaborações dos sujeitos cuja experiência que viveram lhes
confere traços importantes em relação ao tema tratado:
o que caracteriza a especificidade do método autoetnográfico é o
reconhecimento e a inclusão da experiência do sujeito pesquisador tanto
na definição do que será pesquisado quanto no desenvolvimento da
pesquisa (recursos como memória, autobiografia e histórias de vida, por
exemplo) e os fatores relacionais que surgem no decorrer da investigação
(…) o que se destaca nesse método é a importância da narrativa pessoal
e das experiências dos sujeitos e autores das pesquisas, o fato de pensar
o papel político do autor em relação ao tema, a influência desse autor nas
escolhas e direcionamentos investigativos e seus possíveis avanços.
(Santos, 2017, p. 219)

Como se poderia prever, essa concepção, ao reconhecer valor nas histórias de vida
dos sujeitos para a investigação e a escritura científica, recebe muitas críticas.
Seguindo a leitura de Ganchos (1994) e Keller (1995), o trio Ellis, Adams e Bochner,
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no artigo “Autoetnografía: un panorama”, afirma que a autoetnografía é diminuída
pelas Ciências Sociais e acusada de pouco rigorosa, teórica e analítica, sendo
também excessivamente estética, emocional e terapêutica. Na nossa reflexão, para
a qual estética e emoção são figuras extremamente bem-vindas, parece haver
nítidas vantagens em se inspirar em algo que tenha essas noções como
transbordantes, já que podem agir como nutrientes.
A abordagem autoetnográfica oferece uma plataforma de trabalho na qual
se pode apostar dentro do que nos propomos aqui, mas não pode ser tomada por
completo. Ela inclui a observação e o estudo de um grupo de indivíduos, a saber,
aquele do trabalho de campo antropológico. Aqui, o campo físico que adotaremos no
nosso exercício de autoetnografia propriamente dito não existe. O que faremos é
adotar o campo cinematográfico como aquelas instâncias às quais a câmera se
dirige: os atores sociais, as falas, os espaços, a atmosfera captada. Esboçamos
uma passagem da autoetnografia a uma autoetnografia fílmica, aceitando o campo
como o que há na visionagem do filme que o analista assiste, sem deixar de ser
analista e sem deixar de ser irmão de uma ex-detenta. O que pode me marcar por
um lado, também me marca por outro. Filme espaço afetivo, lugar que pode ser
visitado. O que uma análise fílmica “tradicional” diria desse encontro? Em especial, o
que diria do gesto de assumir a experiência pessoal do analista, que exatamente por
se deixar influenciar por suas singularidades, pode fazer da fulgacidade um motor?
Qualquer atividade de análise, mais ou menos rigorosa, já é em si pessoal, podem
contrapor. O que acontece no caso da autoetnografia é que não se procura
esconder essa inclinação, mas fazer dela parte que integra com relevância a
produção de ideias. Assistir ao filme foi visitar espaços e falas que tenho em minha
memória, espaços em que habita, move-se e é elaborada a memória que tenho.
Acompanhar as imagens foi meditar sobre meu encontro incomum com minha irmã.
A primeira vez que eu vi a Carolina foi uma entrada dentro de um terreno misterioso.
Depois de viajar para fora da cidade, já fora do país onde eu vivia, e ser revistado
numa sala, sou conduzido por um policial por um rastro de portas até uma grande e
espessa rainha porta, a de aço. Lá dentro, aparece uma garota e me olha. Muito
curiosa e eu sendo mudo. Mais um pouco e ela diz algo sobre a Carolina... que já
vinha chegando. Me olha feliiiiiiiiiz e tem cara de criança. Evito pensar que ela pensa
a mesma coisa. Nessa hora eu me desconcentro. A gente se olha muito. A
sensação é a de que eu tou olhando para uma parte minha e parece que não vou
conseguir mais ficar longe dessa parte. A Carolina foi a primeira irmã de lá que
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conheci. Nesse dia, almoçamos lasanha feita por ela. Ganhei uma almofada com
duas zebrinhas comendo grama. Dormi um bocado nessa zebra. Na já conta de
dois anos depois, tínhamos muitas e muitas horas de conversas e ruas
experimentadas a pé. Numa delas, a gente desceu de ônibus, se beijou, dividiu
chocolates, foi pro cinema e viu um filme do Gaspar Noé. Falar que cada uma das
meninas, afirmo sem nenhuma dúvida, tem a complexidade e gana de alegria que
encontrei naquelas paredes, diante da minha irmã. Naquele momento, caiu diante
de mim um mundo que encarcera belezas, que “desconta” sua raiva naquelx que
entrou em conflito com a lei penal, na prática mais punitiva do que restaurativa.
Imaginei, enfrentando as minhas objeções lógicas irritantes, toda a população
carcerária composta por Carolinas e aquilo me deu uma dimensão da loucura que é
ser privado da liberdade como forma punitiva. Depois que ela deixou a prisão,
fizemos companhia um ao outro em várias ocasiões. Enquanto ela me mostrava
lugares, eu me sentia conhecendo um pouco do mundo real e esse mundo era
perfeito.
Nos trechos das atividades desenvolvidas na escola, como libras e artesanato,
acompanhadas pelos comentários das meninas, a ideia de uma inteligência e uma
sensibilidade do comum é convocada. Sem iniciação ou com pouca iniciação nos
espaços de instrução formal assim como em aulas de arte, pode-se presumir que as
adolescentes estão com algumas dessas faculdades brutalizadas. A presença de
Carolina e as leituras de Larossa e Celikates ajudam a desfazer esse pensamento.
Larossa fala de um saber daquilo que acontece ao corpo, quando ele se deixa
afetar:
Durante séculos, o saber humano havia sido entendido como um
páthei máthos, como uma aprendizagem no e pelo padecer, no e
por aquilo que nos acontece. Este é o saber da experiência: o que
se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe
acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando
sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da
experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do
sentido ou do sem-sentido do que nos acontece. O saber da
experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo
concreto em quem encarna. Não está, como o conhecimento
científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como
configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em
definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo, que é
por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética
(um estilo) (2002, p.26-27)
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Esse saber da experiência, que pode ou não manifestar-se no filme, é agenciado
pelos enunciados das adolescentes em suas vivências. Elas dão sentido ao que lhes
acontece, e esse gesto é um movimento de saber. Mas como ter certeza de que há
um saber da experiência no filme? Esse saber é interno, talvez não seja feito para
acessar a não ser por seu próprio artesão. O filme é uma das expressões de corpos
marginalizados e vulnerabilizados. É como um terreno histórico, onde ocorreram e
ocorrem conquistas importantes para a humanidade. Visitando-o, não podemos
reviver o que aconteceu, mas estando lá, algo nos religa a essa vida. O filme traça
essa linha imperfeita e faz chama. É terreno incerto e fonte de muito aprendizado.
Celikates veio muito após Carolina, mas ele escreveu muito bem os sustos
intelectuais que o encontro com ela me deu. Assim ele diz em seu artigo que faz
uma revisão sobre o papel da Teoria Crítica:
Em contraste com abordagens objetivistas que tendem a
compreender os atores sociais como “idiotas desprovidos de juízo”,
e não como agentes dotados de capacidades reflexivas, a
sociologia pragmática da crítica rejeita, com razão, a ideia de uma
separação entre o ponto de vista supostamente objetivo do
cientista social e a perspectiva irrefletida dos chamados agentes
“ordinários”. Em vez disso, os atores são considerados capazes
daquelas formas de reflexividade crítica que observadores
científicos frequentemente consideram monopólio seu (2012, p. 30)

Imagino que a proposta desse filme não se interessou ou não foi autorizada a tratar
das questões das adolescentes que poderiam explorar os problemas sociais, muitos
dos quais podem ter contribuído para estarem ali. Um levantamento do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) traçou um “perfil” de adolescentes em conflito
com a lei e verificou que 66% vivem em famílias extremamente pobres2. Celikates
critica a posição do intelectual que julga somente a si mesmo como capacitado para
compreender as contradições injustas do meio social e aponta para a autonomia do
agente ordinário. É algo que escapa à materialidade do filme, mas devo dizer que a
criticidade nessas pessoas é aflorada pelo saber da experiência, pelas trajetórias de
seus corpos e pelo apagamento de suas vozes.
Quando respondo a alguém sobre o que faço, ouço muitas vezes uma reação que
louva a minha suposta coragem. Uma cortina feita por outros agentes, dentre eles
os meios de comunicação, leva as pessoas a ter medo. Quando vi o filme-carta pela

2 Disponível em http://www.brasilpost.com.br/2015/06/16/menor-infratorperfil_n_7595130.html?ncid=fcbklnkbrhpmg00000004. Acesso em 08 de ago. 2015
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primeira vez, não consegui elaborar nada, fiquei em repouso diante da incrível
capacidade do cinema. Se passaram os cinco minutos e eu tentava sair desse lugar,
mas o choque me desmontou. A verdade é que nenhum filme ou mesmo milhares
de filmes não vão chegar à beira do que me aconteceu. Mesmo assim, perceber
histórias e vozes em elaboração, produção e transporte, para além do “terapêutico”,
como prevê a autoetnografia, é ter um evento que todo mundo pode provar um
tanto.
Não canso de me lembrar dos espinhos do socioeducativo: falta de atenção ao
Plano individual de Atendimento (PIA, documento onde estão as demandas de
adolescentes e guia de trabalho); ausência de atividades de caráter cultural e
pedagógico; sobrecarga de trabalhos que técnicos e agentes enfrentam etc. Antes
deles, as violências que contribuem para o ato infracional: omissão do estado na
prestação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente,
desestruturação das famílias, pobreza extrema e distanciamento da escola. Na fala
de algumas das adolescentes, isso fica evidente: “Aqui é muito ruim, porque a gente
fica longe da família”, “Eu queria tá vendo meu sobrinho crescer” e “Eu queria muito
tá perto da minha mãe”. Uma das garotas toca em um dos assuntos mais caros às
instâncias jurídicas, quando dá uma espécie de dica para as espectadoras e os
espectadores do filme: “Olha, galera. Antes de vocês fazer alguma coisa de errado,
pense duas vez. É muito ruim ta aqui. Aqui não é um lugar pra ninguém. Aqui é um
lugar pra gente refletir e pensar no que a gente fez”. As leis dizem que o sistema
socioeducativo deve, antes de tudo, trabalhar para a responsabilização dx
adolescente. O fato de haver essa responsabilização, vinda de uma adolescente em
conflito com a lei, lembra, por outro lado, que há no filme um silêncio sobre as
responsabilizações que competem à sociedade.
Se o cinema tivesse um dever
Cabe aqui contar um breve relato sobre alguns encontros que ocorreram na prépesquisa para o projeto de doutorado. Em Fortaleza, na primeira ocasião, em julho
de 2015, exibi e discuti em duas oportunidades no Centro de internação Aldaci
Barbosa produções cearenses como Selos (Gracielly Dias, 2010), Além da Rua
(Natália Viana, 2010), Mauro em Caiena (Leonardo Mouramateus, 2012) e uma
pernambucana, A onda traz, o vento leva (Gabriel Mascaro, 2012). Somada a estes
filmes, exibi uma versão modificada pela desaceleração da imagem de um
fragmento do filme Bairro 13 unido à música Sleepwalker (Massive Attack),
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originalmente parte da banda sonora do filme Ela (Spike Jonze, 2013), como
atividade pedagógica de caráter experimental. O grupo, composto por dezoito
garotas com idade entre 12 e 18 anos, conhecia-se pouco, verifiquei após algumas
perguntas. Algumas das meninas estavam lá havia três dias, enquanto outras,
quatro semanas. Elas comentaram trechos do filme a partir de referências e
vivências pessoais, após assistirem à projeção com bastante atenção, momento que
experimentaram com envolvimento e alegria.
Na segunda ocasião, no mesmo centro, agosto e setembro de 2016,
encontramos um grupo pequeno, de oito garotas, muito inflamado, cheio de energia
e com um comportamento notadamente impaciente. Nada mais comum entre
adolescentes que estão ali como alunas. A empatia foi outra, e o desejo de cinema,
quase por unanimidade, também foi. Impressionou-me a insistência para assistir a
Cinquenta tons de cinza (Sam Taylor-Wood, 2015). Afinal, se isso era alguma
sintoma, como saber de onde e para onde ir então? Com dificuldades operacionais,
exibimos Hukkle (György Pálfi, 2002), que provocou mais irritação do que se
tivéssemos mostrado Sleep (Andy Warhol, 1963) ou Mothlight (Stan Brakhage,
1963). Interpretamos que a impaciência não era resultado do filme em si, mas de
uma dada situação de sala que se dava. A boa acolhida do primeiro grupo
contrastou profundamente com a rejeição do segundo, que continha menos da
metade de pessoas.
Um centro de semiliberdade para meninos foi onde fiz uma visita com
direito a almoço, numa terceira ocasião, já em 2017. Embora não tivesse realizado
nenhuma atividade semelhante lá, era perceptível uma atmosfera diferente daquela
do primeiro centro visitado, a começar pela própria arquitetura do local, que, com
seus espaços comuns e quartos coloridos semelhantes a chalés simples, permitia
um fluxo de pessoas capaz de arejar a convivência entre todos. Indagado, um dos
instrutores deste centro comentou que voltar aos finais de semana para casa gerava
um grande benefício em cada um deles.
Dos

dezesseis

escritos

do

grupo

de

2016,

dois

deles

chamam

particularmente atenção e por isso gostaria de apresentá-los. Os textos não se
concentram na descrição dos acontecimentos vistos e não demonstram vontade de
estar de acordo com o objetivo daquele que solicita a escrita. Eles partem de
impressões mais distantes da formatação de uma redação narrativa e mais próximas
de um comentário pessoal, o que para mim parece um movimento mais revelador.
Lê-los traz a certeza de que há ali algo que a pesquisa deve explorar mais a fundo,
mas essa trilha ainda deve ser inventada. Observar ambos conjuntamente torna-se
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importante, sobretudo ao tentarmos reproduzi-los tal e qual ocuparam a página - na
medida em que esta formatação permite:
Eu gostei muito do filme
Gostei da parte que ele leva a menina para a praia. i brinca com ela
porque ele demonstrou que ele cuida i ama a pequena muito, Bom
eu acho que era filha dele por que conta sobre Humildade, carinho,
Sofrimento. nunca tinha asistido nada igual, gostei muito,
AMEI ESSE FILMI (F., 15 anos, sobre “A onda traz o vento leva”)
eu gostei de todas as partes
eu achei o Personagem humilde, legal, simpatico etc... Gostei
não tenho oque reclamar!! Voulte Sempre! um pouco Simples mais
foi bom
Gostei de Assistir! (T., 16 anos, idem)

Fiquei especialmente animado com aquilo que poderia também ser tratado como
demérito: “um pouco simples mais foi bom”. Agradeci o sincero elogio, antes de
tudo. Apesar de simples, ainda assim ser bom, é certamente uma vitória, pensei. No
dia em que foi exibido A onda traz, o vento leva, cinco dos escritos deram ênfase à
surdez, a um diálogo no qual um médico declarava que o personagem era
soropositivo e à descrição do encadeamento narrativo. Os dois que expomos
exibem algo que, podemos projetar, escapam à imanência do filme, mesmo que
escapem de maneira afim, de modo a carregar consigo a possibilidade de uma
conversa conciliadora de percepções das duas meninas enquanto escreviam. Nas
palavras da folha em branco, o desapego de uma faceta intelectual dos dois escritos
- que não buscava o acerto ou a demonstração da capacidade de síntese, domínio
da redação ou exposição do frescor da memória -, caiu em cheio em uma espécie
de conversa escrita, algo que aponta para nós um trajeto mais instigante, por
desmontar a mecânica de um aprendizado que é útil mas não interessa à noção que
aqui esboçamos. As palavras das adolescentes oferecem expectativa quanto à
capacidade da presença do cinema nesses espaços de internação.
O que estaria pressupondo a ideia de ressocializar? Que sociedade e que
condição

de

indivíduo

poderiam

estar

implícitos

na

tentativa

de

uma

ressocialização? Nas visitas que fizemos, em conjunto com as atividades que
propomos, podemos arriscar que a ressocialização não se questiona sobre a
condição de cada adolescente em contato com a sociedade, pois, nas entrelinhas, é
imaginado e exigido um adolescente que esteja, rapidamente, pronto para voltar à
liberdade sem que volte a causar problemas ao Estado ou à iniciativa privada.
Assim, há uma ideia de sociedade feita de uma superfície plana, geograficamente
sem acidentes, na qual a jovem, após alguns ajustes em suas arestas, deveria voltar

46

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

a acreditar em uma vida fora do crime. Aparar as expressões salientes, pontiagudas
e desvios transformando-as em ondas não detectáveis e pouco afins à suposta
superfície plana do social está longe dos roteiros de uma metassocialização.
Chamar o termo metassocializar, em vez de replicar intenções de ressocializar
implica considerar, nos processos estéticos, pedagógicos e epistêmicos com
adolescentes em conflito com a lei, os íntimos impasses desses indivíduos com suas
aventuras intelectuais e sensíveis em contato com o mundo que os envolve,
acolhendo convergências, divergências, entrelaçamentos e contraposições que não
necessariamente apontem para sua “recuperação” como a ressocialização os
obriga, mas que possam considerar suas reflexões sobre o mundo. Metassocializar
é incluir, por meio de exercícios do olhar, pensar e agir, o mundo social imperfeito,
pontiagudo, flamejante, desproporcional e contingente na própria atividade do centro
socioeducativo, não separando o pensamento sobre socialização daquele de
formação do indivíduo. Implementar ações de cinema dentro dos centros
socioeducativos é um convite, nas diversas instâncias institucionais, a um encontro
das afinidades entre forças da arte, do justo e do injusto.
BIBLIOGRAFIA
BERGALA, Alain. A hipótese-cinema: pequeno tratado de transmissão do cinema
dentro e fora da escola. Rio de Janeiro: Booklink; CINEAD-LISE-FE/UFRJ, 2008.
Disponível em http://www.inventarcomadiferenca.org/referencia/a-hipotese-cinemapequeno-tratado-de-transmissao-do-cinema-dentro-e-fora-da-escola/ . Acesso em
05 out 2017.
CELIKATES, Robin. O não reconhecimento sistemático e a prática da crítica:
Bourdieu, Boltanski e o papel da Teoria Crítica. Novos Estudos, n . 93, p . 29-42,
2012.
DELEUZE, G e PARNET, C. Diálogos. São Paulo: Editora Escuta, 1998.
FRESQUET, Adriana Mabel. Cinema e Educação: reflexões e experiências com
professores e estudantes de educação básica, dentro e “fora” da escola. 1 ed. Belo
Horizonte, Autêntica, 2013.
FRANCO, Marília. A natureza pedagógica das linguagens audiovisuais. In:
Coletânea lições com cinema, São Paulo, FDE, Diretoria técnica,1994, v.1. p. 15-33.
LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira
de Educação, Campinas, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr 2002.
MIGLIORIN, Cezar. Inevitavelmente Cinema: educação, política e mafuá. 1 ed. Rio
de Janeiro, Beco do Azougue, 2015.
MORETTIN, Eduardo Victorio. Cinema educativo: uma abordagem histórica.
Comunicação e Educação, São Paulo, v. 04, 1995, p. 13-19.

47

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas: Papirus Editora, 2005.
SALIBA, Maria Eneida Fachini. Cinema contra cinema: o cinema educativo de
Canuto Mendes (1922-1931). São Paulo: Annablume: Fapesp, 2003.

48

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

X ENCONTRO ANDHEP
DIREITOS HUMANOS EM MOVIMENTO: AVANÇOS E RETROCESSOS NOS 30 ANOS DA
CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL
23 A 25/05/2018, UESPI, TERESINA-PI

GT09 – DIREITOS HUMANOS, DITADURAS E TRANSIÇÃO 1

A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A MEMORIA E A VERDADE NO PROCESSO DE JUSTIÇA
DE TRANSIÇÃO ARGENTINO, BRASILEIRO E CHILENO

INSTITUIÇÃO: ASCES-UNITA (ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE TABOSA DE ALMEIDA)

Vanderson Ramos Borges De Melo 2
Alanna Laís De Assis Costa3
Artur Felipe De Melo Silva4
Marco Aurélio Da Silva Freire5

Qual a principal marca da sociedade contemporânea, senão a de uma
sociedade que nos convida à anestesia refletiva sobre ela mesma, a apática
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Resumo
O presente trabalho tem como finalidade trata sobre o direito a memória e a verdade no
processo de justiça de transição dos regimes autoritário argentino, brasileiro e chileno para as
atuais democracias. Buscar-se no texto discorrer acerca dos referidos direitos, visando a
importância da elaboração de mecanismo como as comissões da verdade para garantir uma
efetiva aplicação desses direitos. Averiguando qual o caminho escolhido por um ou outro país
para deixar para traz esse período de violação de direitos e reconstruir um espaço democrático,
a fim de entender quais os possíveis reflexos dessas escolhas para o futuro de suas
democracias. Mostrando como cada país se posicionou em relação a memória e a verdade, é
quais foram os avanços apresentados pelas atuais democracias no que tange a garantia de
uma justiça de transição que se apresente efetiva e aplicável. Mostrando que a noção de justiça
de transição engloba todas as medidas adotadas a fim de conduzir um país à construção de
uma democracia após um período de restrição de direitos individuais. Sendo necessário que
para se torna completo o processo de transição, o país deve adotar uma série de medidas que
visem a reparação do dano, reformulação das leis, esclarecimento dos fatos ocorridos,
construção da memória dos fato e garantia de justiça. Sendo observado que cada país alcançou
um nível de eficácia desse processo de transição, figurando o Brasil atrás do processo argentino
e chileno a respeito da memória e da verdade. sendo dado destaque o papel desempenhado
pelo poder legislativo e judiciário para a garantia ou não desses direitos na prática. Por fim,
trata-se de um artigo de revisão e de estudo comparado, por se apoiar e se caracteriza como
um estudo bibliográfico. E em dados colhidos de cada país em relação as medidas e avanços
feitas para uma efetivação do direito a memória e a verdade em seu território. Sendo utilizado
o método indutivo na sua elaboração.
Palavras chaves: Justiça de Transição. Comissões da Verdade, Efetividade da Memória e
Verdade, Direitos Humanos.
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INTRODUÇÃO
Ao longo do século XX, mais precisamente na segunda metade, os países sul
americanos, em destaque Argentina (1966-1973), Brasil (1964-1985) e Chile (1973-1990) que
passaram por regimes militares de exceção em seus territórios. Cada movimento se
desenvolveu com características próprias e peculiares, mas também apresentaram algumas
semelhanças entre eles, como o apoio inicial de uma quantidade significativa da população e
de entidades. E a repressão de todas as formas, inclusive com uso de violência, contra todos
que se manifestavam contrário ao regime que governava.
Com o descrédito e a vontade de mudança da população para regimes mais
democráticos, se fez necessário busca uma ruptura com os modelos militares repressivos para
um plano mais garantista de direitos, consolidado através de um modelo constitucional
protecionista. Tal movimento chamado por Ruti Teitel de justiça de transição. Que consiste em
uma ruptura brusca com o modelo vigente, buscando a efetivação da democracia. Devendo
atingir requisitos como a reformulação do ordenamento jurídico, reparação do dano causado,
garantia de justiça as vítimas e o acesso a memória e a verdade. Sendo estas duas últimas os
pilares essenciais para o alcance a uma justiça de transição efetiva.
Será abordado e vivenciado neste artigo as medidas adotadas por cada pais para
promover e assegurar o acesso a memória e a verdade dos fatos ocorridos no período de
governo militar. Em busca de uma efetiva justiça de transição. Desde já ressaltando que o
processo de justiça de transição argentino e chileno, logo após o termino do regime militar,
instalaram comissões para apura os fatos ocorridos. Enquanto o brasil só instalou uma
comissão nacional da verdade, mas de 20 anos após o termino do regime militar brasileiro.
Evidenciando que a formação desta comissão, só ocorreu após pressão de iniciativas como o
brasil nunca mais da década de 1980, e principalmente pelas recomendações feitas pela corte
interamericana de direitos humanos na condenação do brasil no caso gomes lund.
Por fim, trata-se de um artigo de revisão e de estudo comparado, por se apoiar e se
caracteriza como um estudo bibliográfico utilizando conhecimentos de doutrinas. E em dados
colhidos em sites de cada país em relação as medidas e avanços feitas para uma efetivação
do direito a memória e a verdade em seu território. Também se apoia mesmo que de forma
mais modesta em jurisprudência de julgados. Sendo utilizado o método indutivo na sua
elaboração.
1- PERÍODO DE REGIME DE GOVERNO DE EXCEÇÃO NO TERRITÓRIO ARGENTINO
BRASILEIRO E CHILENO
Desenvolveu na américa do Sul na segunda metade do século XX governos ditatoriais.
Essas formas de governo em regra assumiam o controle do país através de golpes de estado
organizado pelos militares. A estrutura da época no mundo era de guerra fria. Os defensores
dessa intervenção governavam com o discurso de combater os males do comunismo em seus
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respectivos países. No ano de 1964 o brasil passou por um golpe civil-militar coordenado por
uma parcela dos militares que derrubaram João Goulart da presidência do pais, no ano de 1966
foi a vez da argentina perseguir o mesmo caminho,

começou com um golpe de

Estado arquitetado por militares que assumiram o poder do país e destituíram

o então

presidente Arturo illia. E no ano de 1973, o Chile buscou os mesmos passos de seus vizinhos.
A ditadura chilena se estabeleceu quando o governo de Salvador Allende foi derrubado por um
golpe de Estado no dia 11 de setembro de 1973.
1.1- Ditadura civil militar brasileira de 1964 a 1985
Após o termino da segunda guerra mundial o mundo se encontrava aterrorado com a
prática monstruosas vista durante o seu percurso. Pensando em evitar que novos episódios
como este sugam. As maiores autoridades mundiais. Criaram a Organização das nações
Unidas(ONU) no ano de 1948. E em 1948 através de uma assembleia geral foi promulgada a
declaração universal dos direitos humanos(DUDH), composta de 30 artigo e com caráter de
recomendação para o cumprimento do que está previsto no seu texto. (PIOVESAN, 2012)
Acabou sendo aprovada no continente americano, no ano de 1965 a Convenção
Americana de Direitos Humanos, também camada de Pacto de San José da Costa Rica, que
visa à efetivação dos direitos humanos por meio de normas internas de cada membro.
(PIOVESAN, 2012)
Enquanto o mundo caminhava para uma consolidação dos direitos humanos em seu
ordenamos, o brasil e os países da américa do sul fazia um caminho inverso. A todas as
recomendações feitas pela DUDH e pelos demais tratados que estavam sendo desenvolvidos.
(PIOVESAN, 2012)
No brasil no ano de 1964 os militares apoiados por grupo da elite e por entidades como
a igreja católica com medo que o comunismo se instala-se no pais resolveram praticar um golpe
de governo no qual destituiu do poder o presidente eleito João Goulart, e instaurou um governo
autoritário comandado por militares. Os quais assim que assumiram começaram a fazerem
inúmeras mudanças no ordenamento jurídico brasileiro. (CARVALHO,2012)
No ano de 1967 promulgaram uma nova constituição que modificou inúmeros direitos
em comparação ao antigo texto constitucional. Mas a maior modificação do ordenamento foi a
emenda constitucional de 1969, seu impacto foi tão profundo que alguns a considera como uma
nova constituição. Diante disso foi instituído o ato institucional de número 5, tal ato o mais severo
de todos da ditadura militar foi emitido pelo presidente Artur da Costa e Silva em 13 de
dezembro de 1968. (CARVALHO,2012)
[...] resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares,
em intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e
também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que
eventualmente resultaram na institucionalização da tortura, comumente usada
como instrumento pelo Estado. (CARVALHO,2012)
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A ditadura brasileira alcançou o auge da sua popularidade durante a decada de 1970,
com o “milagre economico”, no mesmo periodo em que o regime militar censurava os meios
de comunicação existentes no pais e praticava torturava e exilava os seus opossitores.
Durante a decada de 1980, assim como outros regimes militares latino-americanos a
ditadura brasileira entrou em decadencia quando o governo nao conseguiu mais estimular a
economia, controlar a inflação cronica e os nivéis crescentes no numero de probreza da
população, o que deu impulso ao movimento pró-democratico.(PIOVESAN, 2012)
Vale lembrar que o governo brasileiro aprovou uma lei de anistia para os crimes politicos
cometidos pelos agentes do regime, durante a vigencia do governo de exceção o que configurase uma autoanistia. No final do regime as restuições às liberdades civis acabaram sendo
relaxadas e , então, eleições presidenciais indiretas foram realizadas em 1984, com candidatos
civis e militares.
Ao longo do período de governo militar, cinco indivíduos ocuparam o poder: castelo
branco; Arthur da costa e silva, Emílio Garrastazu Médici; Ernesto Geisel e João Baptista
Figueiredo.
1.2 Ditadura militar argentina de 1966 à 1973
O inicio da ditadura na argentina ocorreu com um golpe de estado comandado pelos
militares que assumira o controle do país em 1966 e durante a sua vigencia ficou conhecido
como um dos governos mais autoritarios e violadores de direitos na america.
Na ocasião o presidente da argentina antes do golpe era Arturo Illia, eleito
democraticamente e que governava de acordo com a constituição, acabou deposto no dia 28
de junho de 1966 e a partir de então no comando do pais uma série de governos de militares
lhe sucedeu até 1973. (PALACIOS, 2009)
A ditadura argentina durou apenas 7 anos. Bem menos do que a chilena que durou 17
e do que a brasileira que durou 21 anos. Mas apesar do curto tempo o governo argentino foi
um dos mais violentos e suas autoridade cometeram diversas atrocidades em nome do regime.
Os promovedores da Ditadura na Argentina, em semelhança ao Brasil, a
determinavam como Revolução Argentina. Logo após a tomada de poder,
entrou em vigor no país o Estatuto da Revolução Argentina que legalizou as
atividades dos militares. O intuito dos golpistas era de permanecerem no poder
por tempo indeterminado, enquanto fosse necessário para sanar todos os
problemas argentinos. A nova ‘constituição’ proibia a atividade dos partidos
políticos e cancelava quase todos os direitos civis, sociais e políticos por conta
de um quase constante Estado de Sítio. Era a derrocada da cidadania.
(PALACIOS, 2009)

Durante o período militar argentino, três pessoas ocuparam o poder. O primeiro foi o
general Juan Carlos Onganía governou durante os três primeiros anos do regime entregou o
poder debilitado por conta do grande número de protestos contrários a seu governo. o segundo
o general Roberto Marcelo Levington assumiu o governo depois que a junta de comandantes
em chefes das forças armadas o indicou, passou apenas um ano no poder por ser desconhecido
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e não possuir capacidade de controlo a situação política e econômica da argentina acabou
sendo substituído e o ultimo e mais agressivo o General Alejandro Agustín Lanusse. Governou
entre 1971 a 1973, empenhou a o seu governo na realização de obras de infraestrutura e na
repressão geral aos opositores e aos neutros. Era visto pela população argentina com muito
desgosto. (PALACIOS, 2009).
As crescentes manifestações populares causaram as eleições para novo
presidente na Argentina em 1973. A população queria Perón no governo do
país, mas o candidato do povo foi barrado pelo então presidente militar que
alterou as leis eleitorais da constituição de forma que barrasse sua candidatura.
Impossibilitado de ser eleito, Perón e o povo passaram a defender a
candidatura de Hector José Cámpora, que saiu vitorioso no pleito. (PALACIOS,
2009)

O descontentamento geral contra o governo de Agustín Lanusse. Levou o país a
realização de eleições para presidente. Que conseguiram eleger um candidato contrario a o
regime militar. Apesar das manobras utilizadas por Agustín Lanusse na alteração das leis
eleitorais para impossibilitar o candidato inicial do povo que era Perón. Que passou junto com
o povo a apoiar Hector José Cámpora. O escolhido para ser presidente.
O período da Ditadura Militar na Argentina foi cruel e sangrento, a estimativa é
de que aproximadamente 30 mil argentinos foram sequestrados pelos militares.
Os opositores que conseguiam se salvar fugiam do país, o que representa
aproximadamente 2,5 milhões de argentinos. Os militares alegam que mataram
“apenas” oito mil civis, sendo que métodos tenebrosos de torturas e
assassinatos foram utilizados pelos representantes do poder. O governo
autoritário deixou marcas na Argentina mesmo após a ditadura, com a
democracia poucos presidentes conseguiram concluir seus mandatos por
causa da grande instabilidade econômica e social. (PALACIOS, 2009,p- 21)

A ditadura argentina deixou marcas de crueldade e números elevados de de pessoas
desaparecidas e assassinas pelos agentes do estado militar. E a população assustada com as
práticas de torturas e assassinados implementados pelos militares argentino como na situação
que os agentes retiravam os bebes recém-nascidos da família de seus opositores e doava a
criança para uma família simpatizante ao regime. E a os pais biológicos dessas crianças eram
alçados ao mar.
1.3- Ditadura militar chilena de 1973 a 1990
O chile no início da década de 1970 passava por uma crise economia e estava cada vez
mais dependente de investimentos de pais e empresas externas. Embora estruturalmente a
indústria chilena estivesse bem equipada, os níveis de desigualdades sociais e econômicas
eram altos. Onde a maioria da população chilena se encontrava em estado de extrema pobreza
No plano político do país uma luta pelo poder estava instalada onde os partidos mais
conservadores queriam manter um alinhamento político com os nortes americanos objetivando
reformas moderadas dentro do sistema capitalista vigente no país. Do outro lado desta disputa
se encontrava os socialistas que queriam mudanças radicais através de uma revolução que
fermentasse rupturas econômicas com o modelo capitalista impregnado no país. Para a
implementação de um regime socialista.
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No ano de 1970 Salvador Allende foi eleito com o apoio dos partidos de esquerda. A
intenção do seu governo era promover reformas para combater as desigualdades sociais
econômicas e uma reforma na composição agraria do país. tornando o país um estado socialista
com distribuição igualitária de renda. A postura de Salvador Allende despertou a ira das forças
armadas chilenas e dos estados unidos que eram contrários as medidas adotas.
Em 1970, foi eleito para a presidência o socialista Salvador Allende com apoio
de grupo de partidos de esquerda. A intenção deste governo era, através de
reformas socialistas, combater a desigualdade social e promover o crescimento
econômico. Desta forma, o Chile seria conduzido, sem violência, para um
Estado socialista. Nacionalização de recursos minerais e reforma agrária eram
os principais pilares de Allende. Porém, estas medidas consideradas socialistas
despertaram forte contrariedade nas Forças Armadas do Chile, na classe
média, no meio empresarial e também nos Estados Unidos, que não queriam o
país alinhado com a União Soviética Em 1973, ano do golpe militar, a crise
econômica se agravou. A inflação estava na casa dos 300% e o PIB em queda.
Estes fatores geraram uma grande insatisfação com o governo socialista de
Salvador Allende.(PEREIRA,2011,p-14)

No ano de 1973 as Força Armadas do Chile arquitetaram um golpe e destituíram
Salvador Allende do poder. Durante a tomada o palácio de La Moneda que e a sede do governo
chileno foi duramente bombardeado pelo exército. Salvador Allende se suicidou. Dando inicio a
ditadura militar chilena que durou dezessete anos com Augusto Pinochet no poder.

A violenta e antidemocrática forma de governar de Augusto Pinochet começou,
no final dos anos 80, a gerar pressões contrárias de países e instituições
internacionais. Esta imagem negativa do governo chileno no exterior resultou
no isolamento internacional do país. Vários países romperam relações
diplomáticas com o Chile, em sinal de protesto ao governo truculento do país.
Internamente, grande parte do povo chileno não aguentava mais o governo
Pinochet e a ditadura. A economia do país enfrentava problemas e as
desigualdades
sociais
só
haviam
aumentado
durante
a
ditadura.(zalaquett,2010, p-45)

A maneira violenta de Augusto Pinochet governa o Chile causou o isolamento do país,
gerando diversas denuncias contra o seu governo e o rompimento de relações diplomáticas
com o pais . assim no ano de 1988 o pais passou por um plebiscito nacional onde a população
decidiria se Pinochet continuava no poder ou se no ano seguinte seriam realizadas novas
eleições a maioria votou pelo termino do regime e o retorno da democracia. E no anos de 1989
o chile passou por eleições diretas e elegeram Patricio Aylwin como presidente se encerrando
a ditadura chilena no ano de 1990 no mês de março. Após a posse de Patricio Aylwin.
2 – PROCESSO DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NA ARGENTINA, BRASIL E CHILE
A restauração e a manutenção de paz em um território, onde tenha ocorrido severas
violações aos direitos humanos. E um modelo de justiça que se apresenta como transição de
um governo autoritário e violador de direitos para um estado democrático que garanta a
efetivação destes direitos e a proteção de todos. Isto se caracteriza como uma ruptura brusca
com os modelos autoritário não apenas juridicamente mais socialmente. (TEITEL,2003)
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Ruti Teitel (2003) define que justiça de transição e uma determinada concepção do que
se entende como justiça, associada a períodos de mudanças políticas e caracterizadas pela
responsabilização das violações. Enquanto Bassiouni (2007) utiliza a expressão justiça pósconflito para definir o esforço e comprometimento de um determinado pais com uma política
internacional de paz, segurança e reconstrução nacional, bem como um movimento global
visando a proteção dos direitos humanos.
A justiça de transição aborda uma temática que emprega um projeto político e jurídico
através do qual a sociedade enfrentar um legado de violações dos direitos humanos, com o
intuito de proteger os tempos futuros de justiça, paz e proteção aos direitos humanos.
2.1- Justiça de transição brasileiro
Com o termino da ditadura militar em 1985 o país passou pelo um movimento de
redemocratização onde começou a ser incorporados ideais humanitários e o país passou a
ratificar diversos tratados sobre os direitos humanos.
Em 1988 foi promulgada a constituição da república federativa do brasil. Onde está
trouxe em seu texto diversos direito e garantias. Trazendo no seu artigo 5º um rol de direitos
fundamentais e de garantias individuais para a população.
No que tange aos tratados internacionais O Brasil optou por um sistema misto. Que
combinou regimes jurídicos diferenciados. Onde os tratados internacionais sobre proteção dos
direitos humanos, Através do artigo 5º nos parágrafos 1º e 2º Apresentam hierarquia de norma
constitucional e com aplicação imediata, e os demais tratados internacionais constituem
hierarquia infraconstitucional de direitos humanos e passam a ter efeitos após o ato de
ratificação pelo país. (PIOVESAN, 2012)
Com o advento do 3º parágrafo surgem dois tipos de categoria de tratados
internacionais de proteção de direitos humanos. Os materialmente
constitucionais e os material e formalmente constitucionais. Onde os tratados
internacionais de direitos humanos são materialmente constitucionais de
acordo com o 2º paragrafa do artigo 5º. Para além de serem materialmente
constitucionais, poderão, a partir do 3º parágrafo acrescer a qualidade de
formalmente constitucionais, se equipando às emendas constitucionais.
(PIOVESAN,2012,p-142)

O processo de justiça de transição e caracterizado como uma ruptura com o antigo
modelo vigente no país, com a constituição de 1988 está ruptura ficou evidente dentro do
ordenamento jurídico brasileiro. Porém o sentido de justiça de transição traz consigo algumas
ações necessária para que está seja efetivada, como eixos acerca da memória, da verdade,
da justiça, da reparação do dano e por fim reformas institucionais.
Se observada a situação do brasil será possível ver claramente que o país avançou
significa mente em relação aos antigos regimes. Porém ainda não cumpre efetivamente com
estes requisitos característicos de uma justiça de transição e de uma democracia.
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Das condições expostas acima o brasil foi efetivo apenas em duas das cinco situações.
O país cumpriu com o quesito de reformas institucionais modificando drasticamente o
ordenamento jurídico brasileiro em comparação com o modelo implantado pelos militares, o
país também e cumpre com o papel de reparar financeiramente as vítimas do regime militar e
da omissão do próprio estado nos dias atuais. Mas nos restos dos requisitos o país vem
falhando de forma aberta e não garante praticamente nenhuma efetivação desses direitos.
Um dos problemas são a forma como a lei de anistia foi feita, esta foi um auto anistia da
qual não ouviu a população e foi concedida pelos militares para os próprios militares.
Diferentemente do que ocorreu na África do sua onde a lei de anistia contou com a participação
e garantiu a justiça, o respeito a memória e a verdade. Enquanto no brasil isso ficou de lado.
(PIOVESAN,2013)
2.2- Justiça de transição argentino
Na argentina com o termino do regime militar, Raul Alfonsín assumiu o controle do
governo com a finalidade de instalar uma democracia efetiva, promovendo uma reformulação
total do país com o regime militar argentino que durou sete anos. Raul Alfonsín tomou diversas
medidas logo após assumir o poder foi instalada uma comissão da Verdade, as leis de anistias
existentes no país foram revogadas pelo congresso. Os tribunais militares foram suprimidos
pelos tribunais civis, pagamento de indenização em favor de familiares dos desaparecidos e
dos detidos ilegalmente pelo regime militar e a promoção de expurgo em toda suprema corte e
de juízes federais pela presidência. (PARENTI, 2010)
No ano de 1983 foi criada pelo presidente Alfonsín a comisión Nacional sobre la
desaparición de personas (CONADEP), esta composta por treze membros que tinham a
incubencia de analisar as denuncias de desaparecimentos, sequestros e mortes provocadas
pelos argentes da ditadura militar argentina. Esta comissão não possuía competência para
julgar e nem para punir qualquer dos denunciados, mas apenas descrever e relatar as violações
de direitos humanos ocorridas, e se entender que cabível encaminha as denuncias para que
seja tomada as providencias judiciais cabíveis.
O trabalho da CONADEP findou em setembro de 1984, quando apresentou o
relatório final conhecido como Nunca Más, com mais de 50.000 páginas. Nesse
documento foram fartamente comprovadas a sistematicidade e a letalidade do
terrorismo de Estado praticado pela ditadura argentina, ensejando, entre
outras, as recomendações de reforma judicial, criação de um programa de
reparação às vítimas, prosseguimento das investigações e julgamentos dos
crimes cometidos e promoção de educação em direitos humanos. (PARENTI,
2010,p-32)

Junto as medidas governamentais e importante ressaltar o papel que o familiares das
vítimas do regime militar argentino desempenharam na instalação do processo de democracia,
pressionando para que o governo de Raul afonsín adotasse medidas mais punitivas, bem como
colaborando com os trabalho da CONADEP, a exemplo das Abuelas de Plaza de Mayo, Liga
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Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones
Políticas, além do Movimento Ecuménico por los Derechos Humanos. Também merece ser
destacado o papel desempenhado pelo poder judiciário argentino que agiu de forma ativa para
conseguir o retorno do pais a uma democracia que permitiu a revogação de leis editadas
durante a ditadura argentina, trazendo uma agilidade processual na coleta de provas e na
apuração dos crimes ocorridos durante o período ditatorial, se espelhando em fundamento firme
de jurisprudências do direito internacional público.(PARENTI, 2010)
Garantindo as vítimas da ditadura acesso a memoria e a verdade dos fatos ocorridos e
garantia também de um processo de justiça com a responsabilização dos agentes que violaram
os direitos das vitimas do estado militar argentino. Analisando de forma crítica e evidente que
as vitimas só tiveram acesso a estes direito devido a pressão exercida no governo. Pressão
esta que gerou diversas condenações na corte interamericana de direitos humanos e de forma
reflexa resultou umas diversas condenações dentro da própria corte argentina em desfavor dos
agentes e participantes da ditadura militar argentina. (CATOGGIO, 2010, p. 8).
2.3- Justiça de transição chileno
Com o termino da ditadura chilena no ano de 1990 a sociedade chilena se encontrou
diante de um desafio de consolidar o processo de justiça de transição e ao mesmo tempo busca
a apuração e responsabilização das violações de direitos humanos ocorridas durante os
dezessete anos de ditadura chilena. Antes da saída da junta militar gerida por Pinochet, este
implementaram e deixaram diversos artifícios que dificultaram a responsabilização deste pelos
crimes praticados. E o acesso a justiça, o escritor Manuel Antonio Garreton traz o que aconteceu
após a derrota de augusto Pinochet no plebiscito de 1988 que decidiu que este não seria mais
o presidente chileno
[...] a derrota política sofrida por Augusto Pinochet e pelo regime militar no
plebiscito de 5 de outubro teve um duplo significado. Por um lado, pôs fim à
pretensão de projetar a ditadura através de um regime autoritário como o
previsto pela Constituição de 80 e o projeto de Augusto Pinochet de manter-se
no poder para assegurar essa passagem da ditadura militar para o regime
autoritário. Por outro lado, desencadeou um processo de transição para a
democracia, que se desenvolve dentro de prazos e através de mecanismos
estabelecidos pelo regime mas modificados em parte pela oposição, e por ela
alterados substancialmente em seu significado [...] (GARRETON, 1992)

Dessa forma o processo de transição chileno se iniciou de forma consensual e com a
ajuda das forças armada para garantir a implementação da democracia no pais Garreton ainda
relata que o processo de

transição chilena não poderia ser considerada completamente

terminada assim que implementado o regime democrático, mas sim um processo longo que
herdou vários enclaves e vícios como a lei de anistia de 1978.(PEREIRA,2009)
O governo chileno busco de forma conjunta a resolução dos casos de violações de
direitos humanos perpetrados pelo regime de Pinochet. O chile instaurou uma comissão
nacional de reconciliação e verdade. Que conseguiu promover a investigação e o julgamento
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de diversas autoridades militares da ditadura militar chilena. O país também adotou profundas
mudanças no seu ordenamento jurídico. Para evitar a ocorrência de novas violações. Os
adotados visaram a redemocratização do pais, instalando uma justiça de transição que que
pretende olhar para o passado encara o seu teor violento e ao mesmo tempo adotar e pensar
medidas que projeta para o futuro uma sociedade melhor, na qual a cidadania como um todo
reconheça que erros foram cometidos e que trabalhem junto para que isso não volte a ocorre.
Diante de todos os tados exposto ao longo desse texto, fica demonstrado que no brasil não
ocorreu uma justiça de transição efetiva, que pomovesse uma ruptura com o modelo militar que
governou o brasil durante 21 anos de restrições de direitos e perdas de garantias. Diferente do
que se propos o governo argentino que promoveu uma ruptura quase que total com o modelo
que perdurou nos 7 anos de regime militar. Ou do governo chileno que busco uma ruptura com
o modelo antigo mas não objetivou como foco principal uma corrida de perseguição aos agentes
estatais que cometeram violações aos direitos da população chilena. (PEREIRA,2009)
O poder judiciario teve um papel importante para os processos de justiça de transição.
No casos argentino e chileno o judiciario atuou ativamente para promover mudanças. Na sua
maioria boas e eficazes. Enquanto o judiciario Brasileiro não apresentou impeto para alça
mudanças em seu entendimento conservador.
A falta de participação do judiciario e da orgaão como a midia, fez com que no brasil
ocorresse ummovimento contrario a todos os outros paises da america do sul que passaram
por um periodo de transformação. Se desenvolveu em uma parcela de população a imagem de
que a ditadura brasileira nao foi represiva, e nem violenta como a chilena e a argentina. E que
as medidas adotadas pelos militares salvaram o Brasil de uma crise economica e social e elevou
a economia do pais a um patamar mais alto. O que não e verdade. Bastando olha os numeros
castratroficos de inflação gerados pelos empreendimentos militares e a quantidade elevada de
morto e principalmente de

dessaparecidos durante os 21 anos de governo militar.

(PEREIRA,2009)
Dessa forma pode ser ver que a falta de uma efetivação do direito a memoria e a verdade
acarreta e um processo de justiça de transição falho. E que apesar dos erros no processo de
justiça de transição argentino e chileno. O fatos de valorizarem o direito a memoria e a verdade,
garantiu não so a vitima e seu familiares mas sim a todas comunidade acesso a justiça e a
conciencia de que violações de direitos humanos não seja toleradas nem praticadas pelo
estado. Onde as comissões da verdade foram fundamentais para a implementação de uma
democracia efetiva. (PEREIRA,2009)
Vale ressaltar que a argentina implantou logo apos o termino do seu governo militar, o
chile seguiu o mesmo tragento e posteriormente reabriu a sua comissão para apura mais fatos
o que foi um fator importante para o seu desenvolvimento, e o Brasil buscou ao maximo evitar
o esclarecimento dos fatos ocorridos no seu territorio durante o governo militar e posterior a ele.
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Atuando somente quando presionado, seja pela população ou por algum orgão como a Corte
interamericana de direitos humanos.
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3- AS COMISSÕES DA VERDADES NA ARGENTINA, BRASIL E CHILE
Após os términos dos regimes ditatoriais e a mudança para as atuais democracias cada
um dos países adotaram uma postura para implementação do seu processo de transição. A
argentina adotou uma postura mais agressiva e provocou uma ruptura total com as figuras do
período ditatorial, o chile adotou uma postura mais conciliadora fazendo acordo com as figuras
do regime de Pinochet. O brasil por mais contraditório que pareça adotou uma postura de
conservação de inúmeras medidas do regime ditatorial e conservou a presença no governo e
no parlamento figuras da ditadura.
3.1- Comissão da verdade na argentina
A comisión Nacional sobre la desaparición de personas. foi criada No ano de 1983 pelo
presidente Alfonsín (CONADEP), esta durou um ano e era composta por treze membros que
tinham a dever

de analisar as denúncias de desaparecimentos, sequestros e mortes

provocadas pelos argentes da ditadura militar argentina. Esta comissão não possuía
competência para julgar e nem para punir qualquer dos denunciados, mas apenas descrever e
relatar as violações de direitos humanos ocorridas, e se entender que cabível encaminha as
denúncias para que seja tomada as providencias judiciais cabíveis. (PARENTI, 2010)
A CONADEP inspecionou vários centros de detenção, cemitérios clandestinos e
dependências militares e dependências militares. Os exilados voltaram a argentina para prestar
depoimentos e declarações foram realizadas em embaixadas e consulados fora da Argentina.
Um sumário de duas horas de um dos testemunhos foi lido em rede nacional na televisão. A
CONADEP contou no seu trabalho com a ajuda dos familiares das vítimas e procurou localizar
aqueles que poderiam ainda estar vivos. Ao seu termino foi obtido o relatório que recebeu o
nome de Nunca Más que documentou casos de cerca de 9 mil desaparecidos na Argentina.
(PARENTI, 2010)
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3.2- Comissão da verdade no chile
Após patrício aylwin assumir o poder em 1990 foi instalada a comissão nacional de
verdade e reconciliação com o objetivo de investigar e apura os abusos perpetrados pelo
governo ditatória chileno de Pinochet. A comissão não possui poderes para investigar abuso
que não houvessem terminados em desaparecimentos ou morte. Atos de violações como
tortura não poderiam ser investigados pela comissão. (PEREIRA, 2011).
Devido à forte tradição legal no Chile, a grande maioria dos casos de
desaparecimento já tinha sido levada à corte no período da repressão, gerando
detalhados relatórios. Organizações não-governamentais também tiveram um
papel fundamental na obtenção de informações. Isto permitiu um rápido avanço
nas investigações. A comissão trabalhou por nove meses para investigar 3.400
casos, dos quais 2.920 se enquadravam em seu mandato. O relatório da
Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, conhecido como Informe
Retting (pelo jurista Raúl Retting), foi publicado em fevereiro de 1990. Um ano
mais tarde, foram creditados outros 899 casos qualificados de violações aos
direitos humanos. (PEREIRA, 2011, P-42)

Muitas das recomendações feitas pela comissão e escritas no relatório final desta, foram
colocadas em práticas pelo presidente Patricio Aylwin. Como por exemplo a implementação de
uma corporação nacional para a reparação e reconciliação como o objetivo de definir
reparações financeiras e outras compensações como benefícios médicos e educacionais as
vítimas e seu parentes.
No ano de 2003 a comissão de Valech, presidida pelo bispo Sergio Vaçech foi criada
como o objetivo de esclarecer a identidade das pessoas que sofreram privações de liberdade e
torturas por razões políticas durante a ditadura de Pinochet. O objetivo principal desta comissão
era complementar o trabalho realizado pela comissão retting que tinha se concentrado apenas
nos desaparecidos e nos mortos. (PEREIRA, 2011)
O relatório final da Comissão obteve, receptividade pela população chilena que através
das comissões puderam ter a real noção da dimensão das violações praticadas pelo regime
militar, trazendo a população o valor de uma identidade nacional. Dessa forma, ainda que não
tenha resolvido todos os problemas relativos à impunidade do governo militar, a comissão
chilena resultou na melhor justiça de transição possível em circunstâncias tão imperfeitas.
(PEREIRA, 2011)
3.3- Comissão verdade no brasil
Através da promulgação da lei de acesso a informação pública de número 12.527/2011
e com a criação da CNV foram desenvolvidas possibilidades de investigação acerca dos fatos
acorridos, em que pese a ausência de punição para os seus infratores na seara penal.
A CNV foi instalada em 16 de maio de 2012 com prazo de dois anos para apurar
violações aos direitos humanos ocorridos durante o período que corresponde aos anos de 1945
até 1988. Sendo está composta por 7 membros plurais, sendo que nenhum de seus membros
poderá ser envolvido nos processos que são investigados, seja em qualquer lado do conflito.
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O objetivo principal da comissão e esclarecer os fatos e as circunstancias dos casos de
graves violações de direito, promovendo o esclarecimento dos casos de torturas,
desaparecimentos forçados, mortes, ocultações de cadáveres, mesmo nos ocorridos fora da
fronteira nacional; colaborar com todas as instâncias do poder público para a apuração de
violações de direitos humanos; e por fim reconstruir a história dos casos de violações, visando
a colaboração de assistências as vítimas dessas violações.
É importante ressaltar que o direito à verdade e essencial para que a justiça de transição
se efetive. O direito a verdade e um direito fundamental a ser exercido por todo e qualquer
cidadão de receber e ter acesso às informações de interesses públicos que estejam em poder
do estado ou de entidades privadas, no que se refere as informações de interesse coletivo que
se relacione com acontecimentos e circunstâncias históricas. (TEITEL,2003)
Através do acesso as informações contidas nos autos de arquivos judiciais, em
documentos públicos e privados e nos próprios arquivos do período ditatorial, propõem as
seguintes funções do direito a verdade e a memória na justiça de transição, sendo a função
social, função pedagógica e a função histórica.
A função social está ligada a necessidade do estado se comprometer com a sociedade,
visando o esclarecimento do que de fato ocorridos durante a ditadura brasileira. Garantindo
acesso a memória e a verdade as vítimas e a sociedade. A função pedagógica do direito a
memória e a verdade e consolidar uma cultura e observância aos direitos humanos. Por que
através do esclarecimento das violações a esses direitos e com a correspondente
responsabilização e reparação as vítimas e formada uma consciência coletiva. E por fim a
função histórica que se vincula na necessidade da sociedade de conhecer o seu passado e a
sua história, do amplo acesso aos documentos governamentais produzidos no período da
ditadura, a criação de espaços públicos dedicados a memória dos mortos e promover o debate
social sobre o tema. Bem como garantia a audeterminação e a formação da identidade de
determinado povo. (MEZAROBBA,2009)
A CNV buscou ampliar efetivamente as funções do direito a verdade até que
apresentados, tendo como foco principal apurar os casos de desaparecimentos políticos. De
acordo com o livro-documento direito a memória e a verdade, há 150 casos de opositores do
regime ditatorial militar que simplesmente desapareceram após serem presos por agentes do
estado. (CNV,2012)
Vale lembrar que não há registro da prisão deles em nenhum presidio e em nenhum
tribunal, os advogados e seus familiares não foram notificados e buscam até hoje
esclarecimentos sobre onde estão os corpos das vítimas.
O binômio memoria-verdade tem também a função de construir uma memória coletiva
acessível a todos. (CNV,2012)
Lembrar ou esquecer, individual e/ou coletivamente, de implicar, portanto, em
alterar os elementos que dão significados e sentidos ao futuro, uma vez que o
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que lembramos do passado e fundamente para que possamos refletir sobre
quem somos no mundo e onde nos encontramos no tempo. Mas ainda: nossas
lembranças configuram nossas percepções sobre o universo ao nosso agir,
pois a memória, bem como o esquecimento seletivo contribuem para a
formação de nossos juízos mesmo nos planos não-conscientes.
(ARENDT,1989,P-40)

Durante os dois anos e sete messes de trabalho, a CNV entregou seu relatório final,
atribuindo-lhe a todos os generais que se tornaram presidente da república durante o período
da ditadura a autoria de graves violações aos direitos humanos. A comissão ao todo
responsabilizou 377 pessoas, estimou que mais de 20.000 foram torturados, outras 191 foram
mortas e 243 simplesmente desapareceram. A CNV também concluiu que a violação de direitos
humanos era prática sistemática do governo, com a cadeia de comando indo até o presidente
da república.
Durante a sua vigência, a CNV colheu mais de mil depoimentos, realizou mais de 80
audiências públicas, além de elaborar oito relatórios preliminares de pesquisas. O primeiro e o
quarto relatório trouxeram esclarecimento acerca das instalações militares utilizadas para
práticas de torturas e sobre os centros clandestinos de violação de direitos humanos. Vale
lembrar que a CNV fez um total de 29 recomendações, dentre elas a revogação parcial da lei
de anistia.
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A argentina só instaurou uma comissão da verdade propriamente dita e essa só durou
um ano, porém o país implementou diversas medidas para apura os fatos ocorridos durante o
regime de exceção e já conseguiu condenar 416 civis e militares por crimes de violações de
direitos humanos.

o chile instaurou duas comissões uma em 1992 e a outra em 2003

conseguindo condenar 355 civis e militares por crimes de violações de direitos humanos. No
brasil foi instaurada uma comissão nacional da verdade da qual apresentou 377 nomes como
autores de crimes durante o governo militar, destes 196 já estão mortos, 196 estão vivos com
idade media de 82 anos, e 42 a comissão não conseguiu comprovar se estão vivos ou mortos.
Sendo que nenhum acabou sendo processado se quer condenado pela justiça brasileira.
4- CONDENAÇÕES NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITO HUMANO
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a argentina foi mais severa na sua ditadura e no seu processo de justiça de transição,
gerando assim condenações na corte interamericana de direitos humanos. O chile adotou uma
postura mais conciliadora estabelecendo acordos e promovendo mudanças na estrutura do país
em diversos setores o que gerou uma resolução maior dos conflitos no chile. O brasil promoveu
poucas mudanças na configuração do país. E não buscou uma efetiva resolução dos casos de
violação ocorridos. o que gerou algumas condenações ao país. (CIDH)
Devido a postura mais robusta do modelo de transição adotado pelo argentino, pode se
verificar que apesar de curta o período de ditadura. O número de casos de violações é altos,
inclusive a argentina sofreu diversas condenações na corte interamericana de direitos humanos.
Adotando quase sempre uma postura de punição dos agentes agressores e a elucidação das
violações ocorridas, principalmente no que tange as famílias desaparecidas pelos militares por
serem opositores ao governo.
A argentina foi condenada em oito casos sendo eles;1) Caso Argüelles e outros Vs.
Argentina; 2) Caso Furlan e Familiares Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2012. Série C No. 246; 3)Caso
Fontevecchia e D`Amico Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de
novembro de 2011. Série C No. 238; 4)Caso Fornerón e filha Vs. Argentina. Mérito, Reparações
e Custas. Sentença de 27 de abril de 2012. Série C No. 242; 5)Caso Fontevecchia e D`Amico
Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de novembro de 2011. Série C
No. 238; 6) Caso Bayarri Vs. Argentina. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 30 de outubro de 2008. Série C No. 187; 7) Caso Kimel Vs. Argentina. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 2 de maio de 2008. Série C No. 177; 8)Caso Bueno Alves
Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 11 de maio de 2007. Série C No. 164.
(Corte IDH)
O chile que adotou uma postura mais reconciliadora, conseguiu elucida a maioria dos
casos de violações ocorridos durante o governo de August Pinochet. O que fez o país se
condenado apenas em 5 ocasiões. Apesar da constante busca do povo chileno para a resolução
dos demais problemas ocorridos no regime de exceção e que perdura dentro do pais. As
codenações chilenas são: 1) Caso Montero Aranguren e outros (Retén de Catia) Vs. Venezuela.
Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 5 de julho de 2006. Série C No.
150; 2) Caso “A Última Tentação de Cristo“ (Olmedo Bustos e outros) Vs. Chile. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 5 de fevereiro de 2001. Série C No. 73; 3) Caso Claude
Reyes e outros Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 19 de setembro de 2006.
Série C No. 151; 4) Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 26 de setembro de 2006. Série C No. 154; 5) Caso Atala
Riffo e crianças Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de fevereiro de 2012.
Série C No. 239. (Corte IDH)
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O Brasil que adotou uma postura mais conservadora, onde ocorreu a manutenção de
leis que privilegia os agentes estatais responsáveis por violações perpetradas no período de
regime militar e a postura do poder judiciário de não promover as elucidações dos casos,
contribuiu para que a maioria dos casos de violações ocorridos nos 21 anos de duração da
ditadura, simplesmente fossem esquecido. Tal postura obstou de forma significativa o processo
de justiça de transição brasileiro. Fazendo com que o Brasil seja condenado pela corte
interamericana de direitos humanos em 9 oportunidades. 1)Caso Escher e outros Vs. Brasil.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de julho de 2009. Série C
No. 200; 2) Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentença de 4 de julho de 2006. Série C No. 149;
3) Pueblo indígena Xucuru e seus membros vs Brasil. Caso 12.728. 16 de março de 2016.; 4)
Caso Garibaldi Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de
23 de setembro de 2009. Série C No. 203; 5) Caso Gomes Lund e outros ("Guerrilha do
Araguaia") Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de
novembro de 2010. Série C No. 219; 6) Caso Nogueira de Carvalho e outro Vs. Brasil. Exceções
Preliminares e Mérito. Sentença de 28 de novembro de 2006. Série C No. 161; 7) Vladimir
Herzog e outros, Brasil. Caso 12.879. Data: 22 de abril de 2016; 8) Trabalhadores da Fazenda
Brasil Verde, Brasil. Caso 12.066; Data: 6 de março de 2015; 9) Cosme Rosa Genoveva,
Evandro de Oliveira e outros (Favela Nova Brasília), Brasil. Caso 11.566. Data: 19 de maio
2015; (Corte IDH)
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Como demonstrado no grafico acima o brasil e o pais que mais possui condenações na
corte IDH em relação a argentina e ao chile. Muita dessas condenações de devem a falta de
mudaça em boa parte do ordenamento juridico brasileiro e principalmente pela falta de
investigação das autoridades competentes e a postura do judiciario brasileiro que se manteve
inerte diante dos casos de violações, diferentimente do judiciario argentino e chileno que em
alguns momentos ate se execederam em suas funções para resolver os casos de violações
ocorridos em seu territorio durante e depois dos regimes militares. (Corte IDH)
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todos os tados exposto ao longo desse texto, fica demonstrado que no brasil
não ocorreu uma justiça de transição efetiva, que pomovesse uma ruptura com o modelo militar
que governou o brasil durante 21 anos de restrições de direitos e perdas de garantias. Diferente
do que se propos o governo argentino que promoveu uma ruptura quase que total com o modelo
que perdurou nos 7 anos de regime militar. Ou do governo chileno que busco uma ruptura com
o modelo antigo mas não objetivou como foco principal uma corrida de perseguição aos agentes
estatais que cometeram violações aos direitos da população chilena.
O poder judiciario teve um papel importante para os processos de justiça de transição.
No casos argentino e chileno o judiciario atuou ativamente para promover mudanças. Na sua
maioria boas e eficazes. Enquanto o judiciario Brasileiro não apresentou impeto para alça
mudanças em seu entendimento conservador.
A falta de participação do judiciario e da orgaão como a midia, fez com que no brasil
ocorresse ummovimento contrario a todos os outros paises da america do sul que passaram
por um periodo de transformação. Se desenvolveu em uma parcela de população a imagem de
que a ditadura brasileira nao foi represiva, e nem violenta como a chilena e a argentina. E que
as medidas adotadas pelos militares salvaram o Brasil de uma crise economica e social e elevou
a economia do pais a um patamar mais alto. O que não e verdade. Bastando olha os numeros
castratroficos de inflação gerados pelos empreendimentos militares e a quantidade elevada de
morto e principalmente de dessaparecidos durante os 21 anos de governo militar
Dessa forma pode ser ver que a falta de uma efetivação do direito a memoria e a verdade
acarreta e um processo de justiça de transição falho. E que apesar dos erros no processo de
justiça de transição argentino e chileno. O fatos de valorizarem o direito a memoria e a verdade,
garantiu não so a vitima e seu familiares mas sim a todas comunidade acesso a justiça e a
conciencia de que violações de direitos humanos não seja toleradas nem praticadas pelo
estado. Onde as comissões da verdade foram fundamentais para a implementação de uma
democracia efetiva.
Vale ressaltar que a argentina implantou logo apos o termino do seu governo militar, o
chile seguiu o mesmo tragento e posteriormente reabriu a sua comissão para apura mais fatos
o que foi um fator importante para o seu desenvolvimento, e o Brasil buscou ao maximo evitar
o esclarecimento dos fatos ocorridos no seu territorio durante o governo militar e posterior a ele.
Atuando somente quando presionado, seja pela população ou por algum orgão como a Corte
interamericana de direitos humanos.
E como dizia Jóse SARAMAGO, “o grande problema do nosso sistema democratico è
que permite fazer coisas nada democraticas democraticamente”, tais ações elencadas por jose
saramago descreve de forma classica o porque o paises da america latima em principal o brasil
não conseguem implementar uma democracia efetiva com a participação da sociedade.

66

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

REFERENCIAS
BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. São
Paulo: Atlas, 2001
CATOGGIO, Maria Soledad. The last military dictatorship in Argentina (1976-1983): the
mechanism of State Terrorism. Online Enciclopedia of Mass Violence. p. 1-15. Disponível em:
http://www.massviolence.org/The-Last-Military-Dictatorship-in-Argentina-1976-1983-the.
Acesso em: 28 Abrilr de 2018.
GARRETÓN, Manuel Antonio. A redemocratização no Chile: transição, inaugura- ção,
evolução.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?s01026445199200030000&script=sci_arttext. Acesso em: 27 abril de 2018.
PALACIOS, Ariel. Ditadura argentina, a mais sanguinária da América do Sul, foi fracasso
militar e econômico. Estadão, São Paulo 24 mar. 2009. Acesso em: 28 abril de. 2018.
PARENTI, Pablo F. A aplicação do Direito Internacional no julgamento do terrorismo de
Estado na Argentina. Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília, n. 4, p. 32-53,
jul/dez.2010.
PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão: o autoritarismo e o estado de direito no
Brasil, no Chile e na Argentina. Trad. Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres. São Paulo: Paz
e Terra, 2008.
PEREIRA, Pamela. Os caminhos da judicialização: uma observação do caso chileno. In:
REÁTEGUI, F. (Org). Justiça de transição: manual para a América Latina. Brasília: Ministério
da justiça, 2011. p. 291- 305.
SARAMAGO, Jose de Souza. El Correo de Andalucía (2003) disponível em:
http://www.citador.pt/frases/citacoes/s/el-correo-de-andalucia-2003-jose-de-sousa-saramago.
Acesso em 28 de abril de 2018
SECRETARIA Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Programa
Nacional de Direitos Humanos 3. Decreto nº 7.037 de 21 de dezembro de 2009.
ZALAQUETT, José. Verdade e Justiça em perspectiva comparada. Revista Anistia Política
e Justiça de Transição, Brasília, n. 4, p. 32-53, jul/dez. 2010.
ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: companhia das letras, 1989.
BASSIOUNI, M. Cherif. The Chicago principles on post-conflict justice. Internacional human
rights law institute,2007.
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado, 1988.
BRASIL.
Lei
Federal
n.º
6.683/1979
(Lei
de
Anistia).
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm>. Acesso em: 01 set. 2013.
BRASIL.
Lei
Federal
n.º
12.528/2011.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm>. Acesso em: 01
set. 2013
CAVARLHO NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional e os desafios postos aos
direitos constitucionais. Belo Horizonte, Del Rey, 2013, p141-163.
COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV). A Comissão nacional da verdade. Disponível
em: <http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv>. Acesso em: 01
set. 2013
MEZAROBBA, Glenda. O que é justiça de transição? Uma analise do conceito a partir do
caso brasileiro. Memoria e verdade: a justiça de transição no estado democrático
brasileiro. Belo Horizonte: fórum, p 39.
MINISTÉRIO
DA
JUSTIÇA.
Cidadania:
Anistia.
Disponível
em:
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ20BF8FDBITEMIDDB66A11972EE4432A7654
440E32B2B6CPTBRIE.htm>. Acesso em: 07 setembro 2017
ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal dos direito humanos, de
10 de dezembro de 1948.
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto
de San
José da
Costa Rica)
–
1969. Disponível
em:<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.ht m>.
Acesso em: 07 novembro 2017.

67

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo. Saraiva, 2012.
RICOEUR, Paul. A memória, a verdade, o esquecimento. Tradução de Alain François. São
Paulo: UNICAMP, 2017.
TEITEL, Ruti. Justiça de transição: manual para a américa latina. Brasília e Nova York, 2011
JURISPRUDENCIAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Caso “A Última Tentação de Cristo“ (Olmedo Bustos e outros) Vs. Chile. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 5 de fevereiro de 2001. Série C No. 73; 3)
Caso Claude Reyes e outros Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 19 de
setembro de 2006. Série C No. 151;
Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 26 de setembro de 2006. Série C No. 154;
Caso Argüelles e outros Vs. Argentina;
Caso Atala Riffo e crianças Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de
fevereiro de 2012. Série C No. 239.
Caso Bayarri Vs. Argentina. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de
30 de outubro de 2008. Série C No. 187;
Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 11 de maio de
2007. Série C No. 164.
Caso Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros (Favela Nova Brasília), Brasil.
Caso 11.566. Data: 19 de maio 2015;
Caso Escher e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 6 de julho de 2009. Série C No. 200;
Caso Fontevecchia e D`Amico Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29
de novembro de 2011. Série C No. 238;
Caso Fornerón e filha Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de abril
de 2012. Série C No. 242;
Caso Furlan e Familiares Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 31 de agosto de 2012. Série C No. 246;
Caso Garibaldi Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de
23 de setembro de 2009. Série C No. 203
Caso Gomes Lund e outros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Exceções Preliminares,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Série C No. 219;
Caso Kimel Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de maio de 2008.
Série C No. 177;
Caso Montero Aranguren e outros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Exceção Preliminar,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 5 de julho de 2006. Série C No. 150;
Caso Nogueira de Carvalho e outro Vs. Brasil. Exceções Preliminares e Mérito. Sentença de
28 de Novembro de 2006. Série C No. 161;
Caso Pueblo Indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil. Caso 12.728 Data: 16 de março
2016;
Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil. Caso 12.066; Data: 6 de março de
2015;
Caso Vladimir Herzog e outros vs.Brasil. Caso 12.879. Data: 22 de abril de 2016;
Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentença de 4 de julho de 2006. Série C No. 149;

68

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

X ENCONTRO ANDHEP
DIREITOS HUMANOS EM MOVIMENTO: AVANÇOS E RETROCESSOS NOS 30 ANOS
DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL

A INEFICÁCIA DO DIREITO À MEMÓRIA E VERDADE NA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
BRASILEIRA: O APOIO DA GRANDE MÍDIA NACIONAL À DITADURA CIVIL-MILITAR
DE 1964 E SUAS PRESENTES CONSEQUÊNCIAS

FELICIANO GONÇALVES DE LIMA1

TERESINA
2018

Graduando em Direito pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES/UNITA, submetendo
este trabalho para o GT 09: Direitos Humanos, ditaduras e transições.
1

69

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

A INEFICÁCIA DO DIREITO À MEMÓRIA E VERDADE NA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
BRASILEIRA: O APOIO DA GRANDE MÍDIA NACIONAL À DITADURA CIVIL-MILITAR
DE 1964 E SUAS PRESENTES CONSEQUÊNCIAS

FELICIANO GONÇALVES DE LIMA

Trabalho apresentado ao X ENCONTRO
ANDHEP - DIREITOS HUMANOS EM
MOVIMENTO: AVANÇOS E RETROCESSOS
NOS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ
E 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL,
que ocorrerá entre os dias 23 e 25/05 de
2018, na cidade de Teresina-PI.

TERESINA
2018

70

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Resumo:
O objetivo geral deste trabalho é analisar a cooperação entre a ditadura militar e os grandes
grupos midiáticos brasileiros que apoiaram esse regime a partir da década de 1960, mantendo
assim, continuamente relações e benefícios por parte da máquina estatal, de modo que houve
vantagens para empresas midiáticas como a Rede Globo, Revista Veja (Editora Abril) e a
Folha de São Paulo com a instauração do golpe, e assim, compreender suas motivações para
continuar instigando tal prática na política brasileira. A pesquisa, utilizando metodologia
focada em estudo teórico será pautada à luz dos direitos humanos, sob as discussões acerca
da proteção da democracia pelo ordenamento jurídico, e ainda, através da Ciência Política,
de forma que a temática abordada versará sobre as discussões acerca do posicionamento da
mídia brasileira frente ao golpe militar que eclodiu no ano de 1964. Desta maneira, por falta
da consolidação do direito à memória e verdade na transição para o regime democrático,
estes grupos permanecem influentes, inclusive politicamente, como ocorre no processo de
impeachment da presidente Dilma Rousseff, possibilitando que continuem manipulando as
informações frente à democracia brasileira. Sendo assim, será abordado também o conflito
que existe entre o direito à liberdade de informação e a necessidade existente na atualidade
de regulamentação da mídia.
Palavras chaves: Discurso Midiático. Golpe Militar. Justiça de transição. Direito à memória e
à verdade.

Resumen:
El objetivo general de este trabajo es analizar la cooperación entre la dictadura militar y los
grandes grupos mediáticos brasileños que apoyaron ese régimen a partir de la década de
1960, manteniendo así, continuamente relaciones y beneficios por parte de la máquina estatal,
de modo que hubo ventajas para empresas Como la Red Globo, Revista Veja (Editora Abril)
y la Folha de São Paulo con la instauración del golpe, y así, comprender sus motivaciones
para continuar instigando tal práctica en la política brasileña. La investigación, utilizando
metodología enfocada en estudio teórico será pautada a la luz de los derechos humanos, bajo
las discusiones acerca de la protección de la democracia por el ordenamiento jurídico, y aún,
a través de la Ciencia Política, de forma que la temática abordada versará sobre las
discusiones acerca del posicionamiento de los medios brasileños frente al golpe militar que
estalló en el año 1964. De esta manera, por falta de la consolidación del derecho a la memoria
ya la verdad en la transición al régimen democrático, estos grupos permanecen influyentes,
incluso políticamente, como ocurre en el proceso de impeachment presidenta Dilma Rousseff,
posibilitando que continúen manipulando las informaciones frente a la democracia brasileña.
Siendo así, se abordará también el conflicto que existe entre el derecho a la libertad de
información y la necesidad existente en la actualidad de regulación de los medios.
Palabras claves: Discurso Midiático. Golpe militar. Justicia de transición. Derecho a la
memoria ya la verdad.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva analisar a participação da grande mídia nacional no período da
ditadura civil-militar (1964-1985), afim de compreender como essa ferramenta influenciou nas
violações aos Direitos Humanos e sobretudo, como silenciou as vítimas das agressões e
corroborou para que não houvesse um efetivo Direito à Memória e Verdade.
Tendo em vista que a grande mídia no Brasil possui uma significativa influência frente
à sociedade, é pertinente entender de que maneira tal instrumento foi utilizado como facilitador
do regime ditatorial, pois esse apoio influenciou na ineficácia do processo transicional
brasileiro.
Para que haja o devido conhecimento da população brasileira acerca do que de fato
ocorreu durante o período autoritário é necessário que existam investigações oportunas,
penalizando agressores e ressarcindo vítimas e famílias. Quando não são resolvidos os
problemas que ocorreram no passado, eles podem continuar acontecendo, é justamente por
esse motivo que este trabalho visa demonstrar que diversas práticas que ocorreram no
período ditatorial não foram de fato sanadas no regime democrático.
A metodologia utilizada é uma pesquisa teórica, abordando a área de Ciência Política,
História, Direitos Humanos, utilizando-se também de informações vinculadas à mídia nacional,
à Comissão Nacional da Verdade (CNV). O trabalho visa abordar a participação da mídia
nacional com a ditadura civil-militar e as influências na sociedade brasileira decorrentes
dessas influências, foram escolhidas a Editora Abril, Folha de São Paulo e o grupo Globo para
análise, tendo em vista que são importantes empresas midiáticas, as quais continuam com
influência significativa frente à sociedade brasileira.
Este artigo está dividido em três tópicos: o primeiro está voltado ao conceito de Justiça
de Transição, seus eixos, elementos e um breve histórico. O segundo elenca a ineficácia do
Direito à Memória e Verdade no processo transicional brasileiro. O terceiro e último tópico
está voltado à análise da participação dos grupos midiáticos citados com o regime militar, e
sua influência para que o Direito à Memória e Verdade não fosse garantido, gerando
determinadas consequências
1. Justiça de Transição: Conceito, breve histórico, eixos e elementos

O debate sobre a Justiça Transicional vem sendo delineado durante anos, tendo em
vista que a transição de um período ditatorial para um período democrático ocorreu diversas
vezes ao longo da história da humanidade desde as primeiras civilizações existentes. A
Justiça de Transição surge como uma forma de modificação desses regimes ditatoriais,
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autoritários, os quais violavam constantemente os direitos humanos, oprimindo assim os
indivíduos de forma bárbara. (TEITEL, 2011).
O termo “justice in times of transition” 2 , que deu origem e consolidou o termo
transitional justice (Justiça de Transição) foi apresentado em uma conferência no ano de 1992
pela teórica argentina Ruti Teitel (QUINALHA, 2013). Para Teitel (2010, p.1), a nomenclatura
é entendida como “[...] a distinctive conception of justice associated with periods of radical
political change on the heels of past oppressive rule”3.
A Justiça de Transição surge como uma resposta a um determinado período de
constantes violações aos Direitos Humanos sob a vigência de um regime autocrático, contudo,
o termo é relativamente novo e suas fronteiras não foram ainda bem delineadas, conforme
menciona Renan Quinalha: “[...] essa expressão designa um campo de reflexões e pesquisas
ainda incipiente, que começa a ensaiar seus primeiros passos”. (QUINALHA, 2013, p. 120)
Os estudos sobre Justiça de Transição passaram a ser mais intensos nas academias
nas últimas décadas, de modo que conforme o conhecimento vai sendo aprimorado, as
atrocidades que foram cometidas ao longo da história vão sendo desveladas e combatidas,
afim de que jamais tenhamos regimes autoritários como em outrora. (QUINALHA, 2013)
Conforme aduz Roberta Camineiro Baggio:
A concepção de justiça de transição tem sido consolidada ao longo das
últimas décadas, principalmente sob o ponto de vista acadêmico, tendo
atingido uma conformação normativa muito recente no cenário internacional,
especialmente após as decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, a instituição do Tribunal Penal Internacional e o relatório do
secretário-geral da ONU sobre a temática, apresentado ao Conselho de
Segurança. Ainda que o termo justiça de transição possa causar
controvérsias, não há muitas dúvidas sobre as dimensões englobadas pelos
debates instigados até hoje por esse tema, sendo possível dividi-las em
quatro: o direito à memória e à verdade, o direito à reparação das vítimas, a
responsabilização dos agentes perpetradores das violações aos direitos
humanos e a readequação democrática das instituições que possibilitaram os
abusos de poder. (BAGGIO, 2010, p.269).

É de suma importância que haja a compreensão acerca da Justiça Transicional, numa
perspectiva de que ela seja instaurada de maneira eficaz, afim de modificar a realidade sóciopolítica de determinada sociedade, tendo em vista que deve ser levado em consideração as
violações aos Direitos Humanos, devendo existir assim a efetiva garantia do Direito à Memória
e Verdade, de modo que pode existir inclusive inquéritos sobre as práticas abusivas,

2
3

“Justiça em tempos de transição” (tradução livre).
“[...] uma concepção distinta de justiça associada a períodos de mudança política radical em
decorrência do regime opressivo passado. ” (tradução livre).
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indenizações às vítimas (e suas respectivas famílias), e a punição dos responsáveis por tais
atrocidades. (PEREIRA, 2010)
Ruti Teitel (2011) alega que há medidas de Justiça Transicional desde a Grécia antiga,
da mesma forma que durante o período em que se formou a restauração francesa pósnapoleônica. Teitel elenca o histórico da Justiça Transicional em três fases históricas, as quais
remontam a primeira Guerra Mundial, que seriam: A fase pós-Segunda Guerra, a fase
conhecida como a fase pós-Guerra Fria ou “terceira onda” de grandes de transições e a fase
que surge do fim do século XX.
A primeira fase (pós-Segunda Guerra), que iniciou em 1945 delineou dimensões
essenciais no que se refere à Justiça Transicional, tendo como marco o Tribunal de
Nuremberg, de modo que a partir daí houve uma ascensão da Justiça Transicional no âmbito
do Direito Internacional, contudo, esse avanço não obteve continuidade devido ao cenário
político caótico pós-guerra, o que levou ao enfraquecimento da soberania alemã, fazendo com
que, consequentemente o fortalecimento da Justiça Transicional frente ao direito internacional
não mais continuasse em desenvolvimento, devido às consequências devastadoras da
Segunda Guerra, no início dos anos 1950 iniciou mais uma guerra: a Guerra Fria, a qual
polarizou o mundo em duas faces antagônicas, contudo, um legado desse momento histórico
doloroso foi a formação da base do direito moderno dos Direitos Humanos. (TEITEL, 2011).
A segunda fase ficou conhecida como a “terceira onda” de transições, a qual foi
caracterizada por um período de uma acelerada redemocratização e fragmentação política,
tendo em vista que essa fase da Justiça Transicional surge no período pós-Guerra Fria, o
mundo sedia nesse momento histórico a desfragmentação da União Soviética, de modo que
por volta dos anos 1970 ocorreu a retirada de forças guerrilheiras que eram mantidas pela
URSS (União da República Socialista Soviética) eximindo assim diversos regimes militares
na América do Sul, ocorrendo posteriormente essa redemocratização também nos países suleuropeus. O ápice dessa fase foi o momento conhecido como pós-1989, o qual foi marcado
por uma concepção política voltada à construção nacional (nation-building), a qual caracterizase por uma concepção de justiça voltada para a vertente local e privada. (TEITEL, 2011).
A terceira fase surge no fim do século XX estando atrelada à globalização e tendo um
marco na normatização da Justiça de Transição, sendo então adotada internacionalmente, a
qual deixa de ser reconhecida enquanto uma exceção da norma e passa a obter o
reconhecimento de regra geral, de paradigma do Estado de Direito. Essa fase ficou conhecida
como a fase do estado estável (steady-state), contudo, foi marcada por diversas violências e
instabilidade política. Todas as lutas existentes durante esse período contemporâneo
corroboraram para que a jurisprudência transicional normalizasse o discurso ampliado de
justiça humanitária, contribuindo para que os regimes ditatoriais, o terrorismo e as diversas
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violações aos Direitos Humanos fossem combatidas através de fundações que passaram a
existir. (TEITEL 2011).
A Justiça Transicional pode ser melhor compreendida a partir de uma divisão em eixos,
sendo o primeiro eixo o do direito à reparação quanto aos danos sofridos pelas vítimas de
regimes autoritários ou ainda, para as famílias daqueles indivíduos que morreram e/ou foram
desaparecidos devido às violações provenientes de tais opressões , de modo que tais
reparações são comumente efetuadas de maneira pecuniária e simbólica, podendo ainda ser
realizada uma reparação coletiva, a qual pode ser direcionada a determinado grupo social ou
para a sociedade de maneira geral. (QUINALHA, 2013).
O segundo eixo é denominado como o Direito à Memória, de maneira tal que deve ser
garantida de forma geral a memória a toda e qualquer sociedade existente, tendo em vista
que a memória desvela uma historicidade pela qual se deu a formação social de determinado
grupo. O mecanismo para que haja uma efetiva garantia do Direito à Memória é a
aplicabilidade de políticas públicas satisfatórias dentre determinadas iniciativas, tais como a
promoção de homenagens para as pessoas que foram perseguidas, e sobretudo um devido
esclarecimento a respeito do funcionamento da repressão, a forma como se configuraram as
violações, possibilitando assim, que haja de fato uma compreensão por parte da sociedade
do que de fato ocorreu. É de suma importância para que haja uma efetiva garantia do Direito
à Memória que sejam retirados os nomes de torturadores, de violadores dos Direitos Humanos
de locais públicos. (QUINALHA, 2013).
O terceiro eixo compreende o Direito à Verdade, o qual refere-se ao acesso às
informações precisas acerca das atrocidades que de fato ocorreram contra as vítimas, suas
respectivas famílias e toda a sociedade civil. (QUINALHA, 2013). As comissões da verdade
são de extrema importância para a formulação prática desse eixo, as quais possuem a função
de expor a verdade dos fatos, elencar os agressores que violaram os Direitos Humanos,
deliberar os direitos das vítimas, demonstrando assim de maneira plena, eficaz e com a devida
publicidade necessária, afim de que sejam promovidas políticas de reparações efetivas,
formulando assim uma cultura de preservação dos direitos garantidos e uma valorização da
democracia, reprovando as formas totalitárias de governabilidade: “Establishing the truth
about past human rights violations and patterns of violence is a central dimensions of the
transitional justice process.” (CHAPMAN, 2009, p. 91 apud MERWE, 2009, p. 91) 4.
Determinados autores compreendem os eixos de Direito à Memória e à Verdade
enquanto dois eixos distintos, contudo, existem pesquisadores (assim como o doutorando

“Estabelecer a verdade sobre violações de direitos humanos e padrões de violência no
passado é uma das dimensões centrais do processo de justiça transicional”. (tradução livre).
4
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Emerson Assis, orientador deste trabalho) que partilham da ideia de que o Direito à Memória
e Verdade estão interligados, sendo, portanto, um único eixo, estando concatenados entre si,
formulando assim uma vertente única do direito. (ASSIS, 2016).
Um outro eixo é conhecido como Direito à Justiça, o qual remete às investigações
devidas acerca das violações e na responsabilização jurídica dos agentes violadores dos
direitos humanos de acordo com a esfera do direito que for pertinente. Essa garantia de direito
remete à prática investigativa, processual e punitiva. (QUINALHA, 2013).
É de suma importância ainda que haja a garantia do afastamento dos criminosos do
regime pregresso em órgãos de formulação legislativa e de autoridade frente a sociedade.
Esse eixo tem por garantia a não repetição, e consequentemente, fortalecer as instituições
democráticas. (QUINALHA, 2013).
Méndez elenca quatro obrigações para a aplicabilidade da justiça transicional, os quais
consistem em: investigar, processar e punir os violadores dos Direitos Humanos, desvelar a
realidade dos fatos para as vítimas, seus familiares e toda a sociedade civil, garantir uma
reparação adequada e efetiva e afastar os criminosos de determinados órgãos relacionados
à formulação de leis e de qualquer posicionamento de autoridade. Cada uma dessas
obrigações por parte do ente estatal deve ser independente entre si, cada uma sendo
reparada de maneira adequada, com o devido comprometimento e a devida responsabilidade.
(MÉNDEZ, 1997).
Para Teitel, a Justiça Transicional outrora era algo analisado de maneira periférica,
contudo, na contemporaneidade ela é vista no centro a partir de sua normatização, de modo
que ela não mais ocorre apenas em momentos de grandes conflitos sociais, mas na atualidade
é notório que existem constantes momentos transicionais, tendo em vista que a sociedade
atual presencia guerras em tempos de paz. A normatização da Justiça de Transição é um
reflexo das políticas contemporâneas. (TEITEL, 2011).

2. Justiça de Transição no Brasil: A ineficácia do Direito à Memória e Verdade

O processo transicional brasileiro foi delineado sob diversas falhas, dentre as tais
pode-se destacar a ineficácia quanto à garantia do Direito à Memória e Verdade, não sendo
assim observados os fatos históricos marcados por tortura e opressão, afim de que fossem
sanados da melhor forma possível. (SOARES; KISHI, 2009).
Sob a ótica de proteção aos Direitos Humanos e a necessidade da existência de uma
constituição cidadã surge a Constituição Federativa da República de 1988, contudo, mesmo
atendendo tais garantias, ela consagrou a mesma estrutura dos aparatos estatais de
segurança que havia sido a base do arbítrio da ditadura militar. (SOARES; KISHI, 2009).
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O Direito à Memória e Verdade não foi de fato garantido, tendo em vista que a
população não teve acesso ao que ocorreu no período autoritário na integra, quem foram
efetivamente os torturadores, não sendo consequentemente penalizados por tais atrocidades,
e ainda, os indivíduos que sofreram tais torturas sob o argumento de cometerem ”crimes
políticos” não foram efetivamente indenizados e amparados da forma devida pelo Estado
brasileiro. (QUINALHA, 2013).
O fato de ser notório até na atualidade a presença do nome de torturadores do regime
militar em repartições públicas, sendo então enaltecidos enquanto ícones de relevante
importância para a nação, demonstra de forma muito evidente a ineficácia de uma efetiva
garantia ao Direito à Memória e Verdade no processo transicional. (QUINALHA, 2013).
A Lei da Anistia contribuiu para que as pessoas que foram consideradas criminosas
pelo fato de se rebelarem contra o Estado de exceção, e consequentemente, punidas de
formas arbitrárias fossem perdoadas, e ainda, que seus atos, outrora considerados delituosos
fossem esquecidos, permitindo assim que todos os indivíduos que foram exilados pudessem
retornar ao país sem que fossem reconhecidos como criminosos, dentre os líderes históricos
que retornaram ao país pode-se elencar Leonel Brizola e Miguel Arraes. Essa lei passou foi
aprovada durante o governo Figueiredo, contudo, seu projeto foi iniciado ainda no governo
Geisel, contudo, ela ainda ajudou a construir uma abertura lenta e gradual, a qual permitiu
que o regime militar não perdesse o controle do poder. (TAVARES; AGRA, 2009).
Em contrapartida, essa lei foi entendida por parte dos estudiosos como algo que não
contribuiu efetivamente para que o Direito à Memória e Verdade fosse garantido, Ana Lucia
Sabadell e Dimitri Dimoulis afirmam que:
Por 20 anos após o fim da ditadura de 1964 prevaleceu a opção de
pacificação, por meio do “esquecimento” (jurídico) dos acontecimentos e da
não responsabilização dos agentes da ditadura. A adoção do modelo de
anistia se expressou principalmente pela Lei federal 6.683/1979, que anistiou
os crimes de natureza política cometidos durante a ditadura. Na prática
judicial foi considerado que a lei beneficiava tanto os opositores como os
agentes da ditadura, não havendo processos nem condenações (SABADELL;
DIMOULIS, 2014, pp. 252-253)

O Brasil formulou uma Justiça de Transição que não garantiu todos os direitos que
deveriam ter sido tutelados, de modo que o Direito à Memória e Verdade não foi de fato
assegurado a todas as vítimas durante o período ditatorial (SABADELL, DIMOULIS, 2014):
O Brasil é o único país do Cone Sul que não trilhou procedimentos
semelhantes para examinar as violações de Direitos Humanos ocorridas em
seu período ditatorial, mesmo tendo oficializado, com a Lei nº 9.140/95, o
reconhecimento da responsabilidade do Estado pelas mortes e pelos
desaparecimentos denunciados. (COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS
E DESAPARECIDOS POLÍTICOS, 2007, p. 21).
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Apesar de o Estado ser o ente responsável por amparar os violentados pelos crimes
de tortura durante o regime civil-militar de 1964, essa garantia não foi de fato efetivada da
forma devida, tendo em vista que as garantias de proteção aos direitos que foram cerceados
não foram todas aplicadas de maneira eficaz. (COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS E
DESAPARECIDOS POLÍTICOS, 2007).
A lei da Anistia foi ratificada e abrangida com a Emenda Constitucional 26/1985, a qual
prevê em seu artigo quarto:
É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos,
e aos dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis,
bem como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou
dispensados por motivação exclusivamente política, com base em outros
diplomas legais. (BRASIL, 1985)

Essa Emenda Constitucional demonstra que a anistia política foi considerada legítima
politicamente, recebendo assim confirmação normativa, de modo que a Assembleia
Constituinte de 1987 na elaboração da Constituição de 1988 não alterou a lei da Anistia, a
qual passou a ser questionada apenas por grupos de esquerda que eram ligados à resistência
ao regime ditatorial, sobretudo, por iniciativa de familiares de mortos e desaparecidos
políticos. (SABADELL, DIMOULIS, 2014).
Com a promulgação da Constituição de 1988 (conhecida como a Constituição Cidadã)
a esperança de que fosse efetiva a Justiça de Transição no Brasil passou a ser uma realidade
na nação, de modo que diversas vozes passaram a ser erguidas pleiteando indenizações às
vítimas e a penalização dos torturadores. Contudo, após o início do governo Collor, tais
anseios foram rapidamente abafados em razão das ligações que existiam entre o então
presidente da república e o regime de exceção. (TAVARES; AGRA, 2009).
No governo do presidente Itamar Franco existiu pouco progresso relevante, passando
a ser aprovada a lei 9.140, de 04 de dezembro de 1995 apenas no governo de Fernando
Henrique Cardoso, a qual foi alterada pela lei 10.536, de 2002, que reconheceu como mortas
efetivamente, as pessoas desaparecidas que participaram de atos políticos entre os anos de
1961 e 1988, criando ainda uma comissão especial para que fossem elencadas as vítimas, e
seus corpos fossem localizados, para que houvesse uma devida indenização a todos os
indivíduos que sofreram injustamente durante o período ditatorial. (TAVARES; AGRA, 2009).
A Lei de Reconhecimento dos Mortos e Desaparecidos Políticos (9.140/1995) constitui
em seu texto normativo o reconhecimento e a responsabilização do Estado por todas as
barbáries cometidas pelo regime militar, sendo assim, a comissão criada foi pautada sob
determinados objetivos, os quais visavam o reconhecimento das pessoas desaparecidas,
enviando assim reforços para os locais onde se encontravam os corpos no caso de existência
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de indícios de onde foram escondidos, emitindo posteriormente parecer sobre requerimentos
relativos aos pedidos de indenização. (TAVARES; AGRA, 2009).
A Lei nº. 9.455/1997 (BRASIL, 1997) também foi sancionada com o sentido de
responsabilizar agressores, contudo, essa lei é específica aos crimes de tortura, sendo então
consideradas como formas de tortura todas aquelas que englobem atos contra o cidadão para
que ele padeça de sofrimentos que vão além dos racionalmente suportáveis pelo
ordenamento jurídico:

A mencionada lei tipificou a tortura como constranger alguém com emprego
de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental. Essa
tipificação penal foi realizada para enquadrar todos os cidadãos que
submetem alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma
de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Dessa forma,
houve a previsão de que nas relações domésticas pode ocorrer o crime de
tortura, mesmo que haja uma relação familiar entre o sujeito passivo e o ativo.
(TAVARES; AGRA, 2009, p. 85).

No dia 13 de novembro de 2002 entrou no ordenamento jurídico brasileiro a lei 10.559,
a Lei da Reparação, a qual visava instituir indenizações aos cidadãos que foram perseguidos
pela ditadura. Todavia, não houve muito êxito no que se refere à Justiça Transicional, por
diversas razões políticas, permanecendo até a contemporaneidade os criminosos sem que
sejam penalizados pelos crimes cometidos durante esse período sombrio da história
brasileira. (TAVARES; AGRA, 2009).
Diferente da Lei de Reconhecimento dos Mortos e Desaparecidos Políticos, a Lei da
Reparação abrange todos os indivíduos que sofreram perseguições políticas durante o
período da ditadura militar, garantindo-lhes indenizações, sem a possibilidade de punição nem
qualquer tipo de sanção de natureza cível ou penal. Para que sejam amparados por tal texto
normativo, os indivíduos devem ser reconhecidos enquanto anistiados políticos, os quais são
todos aqueles cidadãos que sofreram qualquer tipo de perseguição, discriminação ou punição
de natureza exclusivamente política, independentemente de fundamentação utilizada pela
legislação de exceção no período que compreende entre 18 de setembro de 1946 a 5 de
outubro de 1988. (TAVARES; AGRA, 2009).
Aos anistiados políticos foram garantidos determinados direitos, os quais são
elencados por Tavares e Agra (2009, p. 87):
Ao anistiado político foram outorgados os seguintes direitos: a) declaração da
condição de anistiado político; b) reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, asseguradas a
readmissão ou a promoção na inatividade; c) contagem, para todos os efeitos,
do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de
suas atividades profissionais, vedada a exigência de recolhimento de
quaisquer contribuições previdenciárias; d) conclusão do curso, em escola
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pública, ou, na falha, com prioridade para bolsa de estudo, a partir do período
letivo interrompido; e) registo do respectivo diploma para os que concluíram
curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha
correspondente no Brasil; f) reintegração dos servidores públicos punidos por
interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos
trabalhadores, por adesão à greve em serviço público e em atividades
essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político; g)
reintegração de servidores afastados em processos administrativos, com
base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e ampla defesa.

A reparação econômica pode ser efetuada em prestação única ou mensal, sendo a
prestação única destinada normalmente para os casos de mortos ou desaparecidos e a
prestação mensal para aquelas pessoas que perderam os seus vínculos empregatícios, não
podendo a prestação única ser superior a cem mil reais. É de competência do Ministério da
Justiça conceder tais reparações, contudo, foi criada a Comissão da Anistia no âmbito desse
Ministério, afim de auxiliar no exame dos requerimentos elaborados, sendo a reparação de
responsabilidade do tesouro nacional. (TAVARES; AGRA, 2009).
No ano de 2003, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o assunto passou
a adquirir sua devida importância, sob o viés de que o governo assumira uma postura de
esquerda, sendo então contrário às práticas cometidas durante o regime ditatorial. Durante o
governo do presidente passou a ser discutida a ideia da confecção de uma nova lei que
versasse sobre o tema, a qual efetivasse a indenização aos que sofreram perseguição
política. (TAVARES; AGRA, 2009).
O presidente Lula, impulsionado pela pressão social e de membros do governo, criou
uma comissão interministerial com o intuito de colher informações sobre os corpos que foram
desaparecidos durante a Guerrilha do Araguaia, contudo, não obteve êxito pelo fato de que
as Forças Armadas impuseram o fato de que os resultados não poderiam resultar em
modificações na Lei da Anistia. Sendo assim, foi publicado pela Secretaria Especial de Direitos
Humanos, no ano de 2007 o relatório intitulado “Direito à Verdade e à Memória: Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos”. (TAVARES; AGRA, 2009).
No ano de 2008, o Ministério Público Federal ingressou com ação afirmando a ideia
de que a Lei da Anistia não poderia amparar os militares que contribuíram com as diversas
violações aos Direitos Humanos durante o período ditatorial, atestando ainda que esses
agressores devem ressarcir o Estado no que se refere aos prejuízos causados nos
pagamentos indenizatórios às vítimas ou às suas famílias. Por outro lado, o posicionamento
da Advocacia Geral da União é de que a lei deve ser conceder anistia irrestrita para todos os
indivíduos. (TAVARES; AGRA, 2009).
A decisão definitiva ficou a cargo do Supremo Tribunal Federal, no dia 21 de outubro
de 2008 a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153), (BRASIL, 2008), a qual
possui como mérito o questionamento acerca da Lei da Anistia:

81

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

13

A OAB solicita ao STF que realize uma interpretação restrita do âmbito de
validade subjetivo da Lei da Anistia, de maneira que não se incluam os crimes
comuns praticados, durante o regime militar, por autoridades e agentes
públicos em geral, acusados de homicídio, ocultação de corpos, abuso de
autoridade, atentado ao pudor, estupro e lesões corporais contra os
opositores do regime. Os atos de repressão aos crimes políticos praticados
pelos opositores do regime ditatorial, nesse sentido, não devem ser
considerados como crimes políticos, pois são crimes comuns praticados por
agentes e autoridades públicas. Nos termos propostos na ação: Os agentes
públicos que mataram, torturaram e violentaram sexualmente opositores
políticos não praticaram nenhum dos crimes (políticos) previstos nos
diplomas legais (Decretos-Lei 314 e 898 e Lei nº. 6.620/78), pela boa razão
de que não atentaram contra a ordem política e a segurança nacional.
(TAVARES; AGRA, 2009, p. 84).

No ano de 2008, o Ministro da Justiça, Tarso Genro, propôs que fossem
responsabilizadas aquelas pessoas que contribuíram com o regime de exceção, os quais
ficaram impunes ao longo da história, dessa forma seriam instauradas novas investigações
afim de punir os agentes. Contudo, setores ligados ao antigo regime e órgão relevantes para
o país ligados à grande mídia se opuseram à proposta com a alegação de que essa discussão
poderia corroborar em conflitos frente a sociedade, e ainda, ameaçar as estruturas do regime
democrático vigente. (TAVARES; AGRA, 2009).
Essa atitude de determinados órgãos relevantes para o Estado Democrático de Direito
demonstra a falha no que concerne ao Direito à Memória e Verdade, destacando que nossa
Justiça Transicional deixou diversas lacunas que ainda necessitam ser solucionadas, tendo
em visto que por determinadas pressões toda a sociedade brasileira perde, não havendo
assim uma transparência devida no debate referente ao assunto em análise:
Enquanto o passado não for totalmente dissecado, esmiuçando os
acontecimentos e apontando os infratores, não se pode ter a estrita
segurança de que a democracia se consolidou como uma substância
essencial de nossa sociedade. (TAVARES; AGRA, 2009, p. 89).

No dia 18 de novembro de 2011 a Presidente Dilma Rousseff sancionou a lei nº.
12.528, a qual criou a CNV no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, tendo como
objetivo examinar e informar as graves violações aos Direitos Humanos ocorridas entre os
anos 1946 e 1988, período entre as últimas constituições democráticas brasileiras, tendo
assim a finalidade de tornar efetivo o Direito à Memória e Verdade. (BRASIL, 2014).
No dia 10 de dezembro de 2014, o dia internacional dos Direitos Humanos, a
presidente recebeu o relatório da Comissão Nacional da Verdade, demonstrando então a
descrição do trabalho realizado, a apresentação dos fatos examinados, as conclusões e
devidas recomendações. Nos dois e anos e sete meses de criação da Comissão Nacional da
Verdade ela se dedicou à busca e à pesquisa de documentos, ouviu diversos depoimentos,
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efetuou diligências em locais de repressão, realizou várias sessões e audiências públicas,
dialogando assim com a sociedade em todo o território nacional. (BRASIL, 2014).
A busca da verdade, o resgate da memória e a promoção de reconciliação nacional
foram o foco da Comissão Nacional da Verdade, havendo sido definido pelo texto normativo
objetivos específicos que deveriam ser atendidos no processo de apuração da verdade. As
inúmeras violações aos Direitos Humanos durante o regime ditatorial deveriam ser
esclarecidas na forma devida, sendo tais violações de responsabilidade do Estado e seus
agentes, devendo ser identificados no âmbito estatal, estruturas, instituições, locais e autores
associados àquelas condutas criminosas. (BRASIL, 2014).
O relatório que foi entregue à presidente é composto de três volumes, no primeiro
deles é elencado a forma de atuação da Comissão, os métodos utilizados para a real obtenção
da verdade afim de que sejam responsabilizados da forma devida os agressores, o segundo
volume reúne textos que elencam as graves violações aos Direitos Humanos com foco em
determinados segmentos da sociedade, integrando também textos que demonstram a
resistência à ditadura militar por parte da sociedade e também a participação de civis no
regime ditatorial, em seu terceiro e mais extenso volume está descrita a história de 434 mortos
e desaparecidos políticos, tomando como base os registros dos dois volumes anteriores.
(BRASIL, 2014).
A Comissão Nacional da Verdade teve o auxílio da Comissão da Anistia e da Comissão
Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o relatório não destacou o início e o fim das
investigações, contudo, as constatações foram de relevante importância nacional, de modo
que assim foi necessário o conhecimento específico a respeito de determinadas atrocidades
cometidas pelo regime militar. (BRASIL, 2014).
Por conta das particularidades do Brasil, nunca houve de fato uma ruptura de poder,
não havendo modificações radicais das elites dirigentes, por essa razão os líderes de golpes
de Estado que se mantiveram com poder nunca foram punidos pelas atrocidades cometidas,
sendo assim, não houve no Brasil uma efetiva garantia ao Direito à Memória e Verdade, nunca
houve uma reparação intensa quanto às violações aos Direitos Humanos existentes durante
o período do regime militar. (TAVARES; AGRA, 2009).
O fato de historicamente esses delitos não terem sido punidas corrobora para que
outros fatos semelhantes voltem a ocorrer frente à sociedade brasileira, tendo em vista que a
política nacional é pautada sob o viés da impunidade. A Justiça de Transição é necessária
para que os erros do passado não voltem a ser cometidos novamente, pacificando assim a
sociedade e construindo a democracia. (TAVARES; AGRA, 2009).
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3. O apoio da mídia à ditadura militar brasileira e suas consequências

No ano de 2008 quando o ministro da Justiça, Tarso Genro propôs a punição de todos
os que colaboraram com o regime de exceção, vários veículos da imprensa nacional
pressionou para que não fosse efetuada uma investigação a respeito, sob a alegação de que
isso acarretaria em conflitos e iria pôr em ameaça o regime democrático, taxando ainda a
iniciativa como extemporânea e revanchista. (TAVARES; AGRA, 2009).
No dia 05 de agosto de 2008, boa parte da mídia brasileira demonstra de maneira
contundente que não apoiaria que os torturadores e colaboradores com a legislação de
exceção fossem penalizados na forma devida, tendo em vista que fizeram pressão contra a
proposta do então Ministro da Justiça, Tarso Genro. (SILVA FILHO, 2013).
O Editorial do Jornal O Globo afirmou o seguinte:

O ministro da Justiça, Tarso Genro, e o secretário de Direitos Humanos,
ministro Paulo Vannuchi, decidiram tentar contrabandear para a agenda de
debates políticos a revisão da Lei de Anistia, com o objetivo de levar ao banco
dos réus militares acusados de homicídio e/ou tortura. (O GLOBO, 2008).

Amplos setores da grande mídia nacional se mostraram tendenciosos no que diz
respeito ao período ditatorial. Ao mencionar a Comissão da Anistia, a maior parte da mídia
brasileira destacou a questão pecuniária, dando mais ênfase ao valor das reparações, e ainda,
sugerindo na maioria dos casos, que não seria algo positivo tal medida, tendo em vista que
seriam retirados recursos públicos para o pagamento das reparações aos perseguidos
políticos. (SILVA FILHO, 2013).
No dia 26 de outubro de 2004, o Jornal O Globo publicou um editorial se portando de
maneira contrária à abertura dos arquivos da ditadura militar, e ainda, fez críticas quanto aos
valores elencados pela Comissão de Anistia, e reforçou a teoria dos dois demônios, a qual
surgiu no período de transição argentina, indicando que na ditadura tem-se um conflito
semelhante a uma guerra, onde os dois lados são culpados pela instauração do caos.
Contudo, não é analisado que em regimes ditatoriais não há uma simetria, onde a polícia, com
todos os seus recursos de repressão oprime os cidadãos que se opõem ao governo de uma
maneira desigual e violenta, estabelecendo assim um extermínio a um grupo da sociedade
considerado subversivo e, portanto, “inimigos da sociedade”. (SILVA FILHO, 2013).
Segue um trecho da publicação do jornal:
Quem vê vantagens para a democracia na abertura dos arquivos agora deve
lembrar-se da prudência demonstrada por líderes políticos e militares no
período de transição. Para aliviar a pesada herança dos anos da democracia,
recorreu-se à anistia política, sábio instrumento consensual de pacificação
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que beneficiou os dois lados e permitiu ao país entrar numa nova fase da sua
história. Não bastasse o perdão geral, criou-se a Comissão da Anistia no
Ministério da Justiça, em 2001, para examinar pedidos de compensação
financeira. Até agora a crítica que se pode fazer ao trabalho da comissão diz
respeito à generosidade das indenizações concedidas em casos notórios pela
disparidade entre os supostos prejuízos e os valores autorizados. Também
pode-se registrar a falta de equanimidade na distribuição dessa justiça
retroativa: não se tem notícia de que vítimas ou parentes de vítima da
guerrilha tenham recebido reparações milionárias. (O GLOBO, 2004).

A expressão “bolsa ditadura” foi utilizada por grande parte da mídia nacional
direcionando críticas às indenizações oferecidas às vítimas e suas famílias pelas torturas
vivenciadas durante o regime militar. (SILVA FILHO, 2013).
Lê-se neste outro editorial do jornal:
Aliás, se privilegiados há, tem sido um grupo de egressos da militância de
esquerda daqueles tempos que conseguiram ser beneficiados por generosas
indenizações, a tal da Bolsa Ditadura, que converte o passado oposicionista
de alguns em rentável investimento. (O GLOBO, 2008).

No editorial de 08 de julho de 2009 do mesmo jornal encontra-se a seguinte afirmação:
Chamadas de Bolsa Ditadura, as generosas pensões e indenizações
definidas pela Comissão de Anistia, desde 2002, já subtraíram do Tesouro
R$ 2,5 bilhões. E a cifra deve continuar em ascensão, podendo chegar a R$
4 bilhões, por causa da fila ainda existente e da eficiência com que a indústria
criada entre políticos e advogados com passado de militância na esquerda
consegue descolar essas “bolsas” em Brasília. (O GLOBO, 2009).

É perceptível que vários segmentos midiáticos brasileiros se posicionaram contra as
reparações às vítimas das violações dos Direitos Humanos do período ditatorial, fomentando
assim na nação uma incidência ainda maior da consciência de negação dos Direitos
Humanos, e ainda, contribuindo para que não haja uma devida garantia do Direito à Memória
e Verdade. (SILVA FILHO, 2013).
A grande mídia nacional em sua maioria se posicionou com o intuito de polemizar a
Audiência Pública realizada pela Comissão de Anistia no dia 31 de julho de 2008, antes
mesmo da sua realização, a qual tinha como proposta discutir as possibilidades jurídicas para
que os agentes torturadores e seus mandantes que prestavam serviços ao regime militar
fossem julgados na esfera penal, havendo cometido crimes bárbaros contra a humanidade.
Deixando assim evidente que no geral, a imprensa não apenas apoiou o regime ditatorial
como também se portou de maneira contrária a uma efetiva justiça transicional. (SILVA
FILHO, 2013).
A mídia nacional em sua maioria, podendo citar o grupo Globo, a Folha de São Paulo
e a Editora Abril apoiaram a ditadura militar, e, consequentemente, continuaram apoiando o
silêncio pelas atrocidades cometidas durante a vigência desse regime, tendo em vista que
uma efetiva justiça transicional, com a garantia do Direito à Memória e Verdade poderia não
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ser algo construtivo para essa grande mídia que se aproveitou de violações, de negações aos
Direitos Humanos, de uma legislação de exceção para se promoverem. (SILVA FILHO, 2013).
O oligopólio da mídia no Brasil está presente até na contemporaneidade, contudo,
infelizmente para que esse oligopólio fosse protegido, diversos meios escusos tiveram que
ser adotados, alianças que visaram exclusivamente interesses próprios, os quais ensejaram
na violência a seres humanos sem piedade alguma. Lamentavelmente não é garantido desde
o passado até a atualidade um direito efetivo à informação, tendo em vista que esta foi
historicamente manipulada pelas instituições que se perpetuaram no poder. (SILVA FILHO,
2013).
Passada pouco mais de uma semana da instauração do golpe de 1964, no dia 9 de
abril os militares editavam o Ato Institucional 1, podendo assim alterar a constituição, cassar
mandatos, suspender direitos políticos, decretar o Estado de sítio, portanto, poderiam de fato
comandar as diretrizes do país. Todavia, enquanto o país vivia um momento tenebroso de
sua história, a mídia nacional silenciava a respeito das ameaças que estavam ocorrendo ao
Estado Democrático de Direito. (DANTAS, 2014).
Via de regra, a mídia tem influenciado a sociedade para uma ideia de negação dos
Direitos Humanos de maneira assustadora, tendo em vista que a imprensa é quem impulsiona
o pensamento de grande parte da população brasileira, de modo que ela influenciou para que
a população apoiasse, ainda que de maneira implícita, a ditadura militar, e ainda, na
atualidade faz com que a sociedade entenda que tudo foi resolvido, contudo, continua
exalando um discurso de ódio e de negação aos Direitos Humanos. (SILVA FILHO, 2013).
A negação da efetiva garantia ao Direito à Memória e Verdade ainda é algo presente
na sociedade brasileira, tendo em vista que a grande mídia não quer perder seu prestígio e
reconhecimento nacional. Sendo assim, torna-se mais cômodo silenciar as vozes que se
erguem para pedir uma reparação às violações baseadas na lei de exceção, formando em
todo o país um conformismo quanto à violência, quanto ao ato de violar o direito humano de
determinado indivíduo, a sociedade brasileira passa a aceitar de maneira muito sutil que
violações sejam fomentadas e silenciadas ao longo da história. (SILVA FILHO, 2013).
Por pressão de setores da mídia nacional, por diversas vezes as investigações para
que houvesse uma penalização devida aos torturadores do regime militar foram silenciadas,
deixadas de lado, tendo em vista que a imprensa detém certo poder frente a política nacional,
esse poder é utilizado com intuito de manipular e não de informar, muitas vezes, com o intuito
de silenciar e não de fomentar a criticidade. (SILVA FILHO, 2013).
No momento em que o presidente Lula tentou impulsionar as investigações sobre os
torturadores do regime militar, grande parte da imprensa se portou de maneira contrária,
afirmando ainda que no Governo haveria “[...] áreas privatizadas por movimentos ditos sociais
[...]” (SILVA FILHO, 2013, p. 203), e ainda que “[...] tornou-se frequente a confusão entre os
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que são os interesses do Estado brasileiro e as intenções de grupos políticos incrustados ao
governo” (SILVA FILHO, 2013, p. 203).
Após tais afirmações, diversas instituições da imprensa nacional elencaram o fato de
a Advocacia Geral da União ter defendido o Coronel Carlos Brilhante Ustra e o Coronel Audir
Maciel em Ação Civil Pública que foi movida contra eles pelo Ministério Público Federal,
demonstrando-os enquanto torturadores do regime militar. Alguns setores da imprensa
fizeram questão de destacar ainda que os Ministros Tarso Genro e Paulo Vannuchi
promoveram uma campanha contra a Lei de Anistia, afirmando assim que haveriam
divergências a respeito da temática, defendendo então a ideia de que tentar investigar os
crimes políticos cometidos durante o regime militar não fosse de fato necessário. (SILVA
FILHO, 2013).
Foi acrescentado ainda pelo jornal O Globo:
Fundamentada a decisão da AGU - um órgão de Estado e não de governo, e
que tampouco atua em nome desse ou daquele grupo político – a correta
interpretação de que a Lei de Anistia – anterior à Constituição de 1988, em
que a tortura é criminalizada – passou uma borracha nos crimes cometidos
pela direita e pela esquerda entre setembro de 1961 e agosto de 1979. Tanto
os companheiros de Genro e Vannuchi como os coronéis foram anistiados.
Todo crime político é odioso, merece repulsa, seja cometido por qualquer
corrente ideológica. Outra questão é a inoportunidade de ações políticas
praticadas usando-se o espaço do governo, como se fossem atos oficiais,
mas que vão contra a lei e causam desconfortos institucionais. (O GLOBO,
2008).

Diante disso, pode-se afirmar que a maior parte da mídia brasileira tentou por diversas
vezes desqualificar o debate em torno da Lei de Anistia, assim como qualquer tipo de proposta
de investigação aos crimes políticos cometidos durante o período ditatorial. (SILVA FILHO,
2013).
A boa parte da grande mídia nacional notoriamente colaborou para que o Golpe civilmilitar de 1964 fosse instaurado, e ainda, consequentemente continuou contribuindo para que
o Direito à Memória e Verdade fosse silenciado e que as investigações necessárias não
fossem a diante. A falha na nossa justiça transicional foi fomentada pela mídia, a qual continua
disseminando um discurso de negação aos Direitos Humanos, e ainda, fomentado que não
haja a efetiva garantia da Justiça de Transição ao Direito à Memória e Verdade, podendo
assim, corroborar em outros golpes ao Estado Democrático de Direito, tendo em vista que
quando não solucionado um problema do passado, ele pode voltar a acontecer, e ainda, as
consequências catastróficas quanto ao poderio político nacional continuarão até de fato seja
fomentado o efetivo Direito à Memória e Verdade (SILVA FILHO, 2013).
A editora Abril também apoiou o regime militar evidentemente, de modo que a empresa
lançou a revista Escola no país no período em que a ditadura militar vivenciava sua pior face,
nos chamados “anos de chumbo”, com o intuito declarado de contribuir para a educação do
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país, porém, transmitindo aos cidadãos uma ideia de educação pautada sob a lógica ditatorial.
(TOLEDO; REVAH, 2011).
A empresa, em 1968 lançou a Revista Veja com uma perspectiva de um novo tipo de
jornalismo, publicando, rotineiramente, textos de apoio ao regime militar, indicando assim, que
o modelo político adotado pelo governo brasileiro se configurava em um modelo satisfatório e
eficaz. (TOLEDO; REVAH, 2011).
A editora vivenciou uma época difícil na sociedade brasileira, um momento de
repressão, portando-se então, de maneira favorável ao governo ditatorial, utilizando seu poder
midiático para influenciar a opinião da população brasileira de forma positiva com relação ao
regime militar. (TOLEDO; REVAH, 2011).
No dia 10 de dezembro de 2014, Reinaldo Azevedo publicou na Revista Veja (Editora
Abril) a seguinte publicação:
Depois de dois anos e meio, a Comissão Nacional da Verdade encerra o seu
trabalho — ou o que pretende seja a primeira fase, já que propõe a criação
de uma comissão permanente. Concluiu que foram 434 os mortos e
desaparecidos entre 1964 e 1985 e aponta 377 pessoas como responsáveis
pelos crimes cometidos, incluindo os cinco presidentes do regime militar. O
texto, de 1.400 páginas, propõe a revisão da Lei da Anistia, omite os crimes
das esquerdas e comete o desatino de não incluir entre os mortos as 121
pessoas assassinadas pelos terroristas de esquerda. O documento foi
entregue a Dilma, que reconheceu, emocionada, a importância do trabalho.
Não obstante, a presidente fez a defesa da Lei da Anistia. (AZEVEDO, 2014).

De acordo com as análises de Toledo e Revah (2011) e com base nas publicações da
editora, pode-se constatar que o apoio ao regime militar foi intenso e ainda continua sendo
presente na atualidade quando a editora aponta as pessoas que lutaram contra o regime de
exceção como criminosas e ainda, quando faz críticas à Comissão Nacional da Verdade.
A editora se posiciona desde o princípio de maneira contrária à Comissão Nacional da
Verdade, destacando que é uma farsa, e ainda, que é uma comissão da mentira oficial (VEJA,
2014), e ainda, a Revista Veja (Editora Abril) faz críticas aos integrantes da CNV, afirmando
que “[...] A comissão era composta apenas por esquerdistas, alguns deles notórios defensores
do revanchismo” (AZEVEDO, 2014).
Quando se fala em crimes cometidos na “sociedade”, isso inclui também
aqueles praticados por terroristas. A comissão os ignorou. Insisto: as pessoas
assassinadas pelas esquerdas desapareceram do relatório final, o que é uma
indignidade. (AZEVEDO, 2014).

De acordo com as afirmações da editora é perceptível que ao mencionar os crimes
praticados por “terroristas” (AZEVEDO, 2014) as pessoas de esquerda que lutaram contra o
regime militar são claramente tratadas como criminosas, e ainda, é mencionado que estas
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ficaram impunes, sem que seja levado em consideração as torturas e atrocidades que sofridas
por tais grupos.
Por sua vez, a Folha de São Paulo, além de defender o golpe civil-militar também
continuou se portando de maneira contrária às medidas adotadas na redemocratização. No
dia 12 de dezembro de 2014 o jornal fez uma publicação justificando os crimes praticados
pelos agentes da ditadura, tendo em vista que “[...] os crimes das organizações armadas que
combateram para substituir a ditadura militar por outra, de cunho comunista”. (FOLHA DE
SÃO PAULO, 2014).
No dia 10 de dezembro de 2014, em seu editorial o jornal Folha de São Paulo utilizou
ainda o termo “bolsa-ditadura”: “[...] Millôr comentou, ao ver um cartunista ser agraciado com
uma bela soma do bolsa-ditadura: ‘E eu pensando que era idealismo. Que tolice, era
investimento...’ “ (FOLHA DE SÃO PAULO, 2014).
No mesmo dia, a empresa midiática fez também críticas aos movimentos sociais, os
mesmos que lutaram pelo fim da ditadura militar, vejamos:
A micropolítica familiar espelha a política de Estado: abundam "movimentos
sociais" completamente mimados pelo governo. São "vítimas". Seus atos não
têm consequências, não precisam de responsabilidade fiscal, e nem
processados pela lei podem ser, já que se lhes permite uma inexistência
legal, complacência adquirida pela bandeira do coitadismo a que se apegam.
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2014).

A Folha de São Paulo (2014), além de apoiar o regime militar, de incentivar e
manifestar posicionamentos favoráveis a este, ainda, com a redemocratização, em suas
publicações, tentou justificar as agressões, as quais seriam injustificáveis, inclusive, passou a
defender a anistia irrestrita, afim de que os agressores não fossem responsabilizados pelas
atrocidades cometidas durante a ditadura: “Por mais que seus efeitos possam ser
repugnantes do ângulo humanitário, sobretudo para os atingidos pela violência ditatorial, a
anistia irrestrita é um dos pilares sobre os quais se apoia a democracia brasileira” (FOLHA DE
SÃO PAULO, 2014). Sendo assim, pode-se constatar que a empresa midiática defendeu a
anistia irrestrita como algo necessário para a democracia brasileira, a qual anistiaria torturados
e torturadores.
Até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 não havia um texto
normativo no Brasil que amparasse de fato os Direitos Humanos, havendo, portanto,
constantes violações, inclusive por parte da mídia brasileira, a qual, com a declaração passou
a não mais ser censurada, obtendo sua liberdade de expressão devidamente garantida.
(RIZZI; TRANJAN, 2015).
Devido às constantes incoerências da mídia brasileira, na contemporaneidade,
passou-se a perceber a necessidade de que a liberdade de expressão fosse garantia,
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devendo, contudo, haver uma regulamentação específica, afim de garantir maior proteção aos
direitos humanos, e sobretudo, para que a ideia da empresa seja transmitida com
responsabilidade e imparcialidade. (RIZZI; TRANJAN, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que o Golpe civil-militar fosse instaurado, diversas organizações contribuíram,
partindo desse pressuposto, estre trabalho realizou uma análise sobre a participação do grupo
Globo, da Folha de São Paulo e da editora Abril com o governo autocrático, e
consequentemente, com as falhas no processo de transição brasileiro, fazendo com que o
Direito à memória e verdade não fosse garantido da forma devida.
As empresas midiáticas estiveram presentes durante o governo militar, garantindo
benefícios próprios em virtude disso, e ainda, permaneceu negando informações à população
brasileira, deixando o país com sua história de opressão e luta silenciado.
A Comissão da Anistia e a Comissão Nacional da Verdade, e todas as leis que visam
a reparação dos danos causados às vítimas durante o governo autocrático, e sobretudo, a
garantia do Direito à Memória e Verdade foram muito importantes, auxiliaram muito no que
diz respeito à conscientização de que o Estado é o responsável pelos crimes que foram
cometidos contra a população, contudo, é necessário ainda que essas informações tenham
visibilidade.
Ao longo dos anos os presidentes eleitos democraticamente fomentaram as
investigações para que de fato ocorresse a garantia do Direito à Memória e Verdade, e
consequentemente que todos os agressores do regime militar fossem responsabilizados e
penalizados pelos seus crimes.
O viés abordado neste trabalho é sobretudo uma análise do quanto a mídia tem
influência na vida dos brasileiros e como ela interfere no modo como as pessoas pensam, e,
como ela utilizou essa ferramenta para que o golpe militar fosse instaurado e permanecesse
no poder, e as consequências dessa participação midiática frente à sociedade brasileira até
a atualidade, havendo, portanto, uma necessidade de regulamentação específica para tal.
A busca pelo Direito à Memória e Verdade deve ser algo constante, afim de que
possamos obter de fato uma política mais justa, mais igual, e que tenhamos uma democracia,
que não haja mais golpes na política nacional, e consequentemente, que jamais agressores
do regime militar sejam vistos por nossa sociedade como heróis, pois, é de suma importância
conhecermos o nosso passado para que não reproduzamos os mesmos erros no futuro.
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Patrimônio cultural e Direitos Humanos: uma difícil convivência
Autor: Dr. José Ronaldo A. Mathias1
Resumo
A ideia moderna de patrimônio veio surgir ainda em fins do século XVIII na França.
No século XIX, os bens simbólicos (como o patrimônio cultural) serão decisivos para
a afirmação de uma identidade nacional que terá como fundamento o reconhecimento
das criações culturais compreendidas como próprias do grupo além de reguladoras de
um sentimento nacional. Esse artigo busca compreender este processo e a
classificação do patrimônio cultural a partir de um conceito de cultura ainda
evolucionista. Investiga os desdobramentos no século XX e as novas associações
surgidas entre patrimônio e desenvolvimento. Entende, por fim, que a ligação entre
patrimônio e cultura, patrimônio e minoria, não alcançou os grupos nacionais
(étnicos-raciais, mulheres, populações periféricas entre outros grupos não
hegemônicos) atendendo a tombamentos e registros realizados em prol de uma
minoria dominante. Parte de uma bibliografia, notadamente antropológica, além da
análise de convenções de Direitos Humanos. O método histórico e crítico organizam o
referencial teórico.
Palavras-chave: Patrimônio. Cultura. Direitos Humanos. Antropologia
Abstract
The modern idea of patrimony came even in the late eighteenth century in France. In
the nineteenth century, symbolic goods (such as cultural heritage) will be decisive for
the affirmation of a national identity based on the recognition of cultural creations
understood as belonging to the group, besides regulating a national feeling. This
article seeks to understand this process and the classification of cultural heritage from
a concept of culture still evolutionist. It investigates the developments in the twentieth
century and the new associations that have emerged between patrimony and
development. Finally, it understands that the link between patrimony and culture,
patrimony and minority, did not reach the national groups (ethnic-racial, women,
peripheral populations among other non-hegemonic groups) given the recordings and
records made for a dominant minority. Part of a bibliography, notably
anthropological, besides the analysis of human rights conventions. The historical and
critical method organize the theoretical reference.
Keywords: Patrimony. Culture. Human rights. Anthropology.
Introdução
Em 2014, o grupo extremista chamado Estado Islâmico chocou o mundo, com
suas estratégias de guerra televisionadas, quando gravou em vídeo imagens de seus
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militantes destruindo a marretadas inúmeras estátuas e murais dentro do Museu de
Mossul, Iraque. A região abriga essa que é a segunda maior cidade do país e que no
passado, por volta de 700 antes da era Cristã, foi sede da maior metrópole do mundo,
Níneve. A destruição não parou aí e, em março de 2015, o antigo Mosteiro cristão
Mar Behnam, datado do século IV, foi posto abaixo pelo mesmo grupo que
expulsaram os monges e explodiram as imagens religiosas. Mar Behnam faz parte do
patrimônio histórico da humanidade, segundo a Unesco, e era um dos maiores
destinos turísticos do Iraque. Além desses ataques, dezenas de outros, também
gravados em vídeo, assustaram a humanidade numa onda sistemática de destruição de
lugares históricos e sítios arqueológicos que ficaram completamente irrecuperáveis.
Contudo, não se pode esquecer que essa prática de devastação tanto ao
patrimônio histórico e cultural, material e imaterial, não é recente, nem foi inventada
pelo Estado Islâmico. A colonização ibérica na América do século XV em diante e as
práticas imperialistas europeias do século XIX na África também promoveram
destruição de povos nativos e de seu patrimônio, com massacres bárbaros e
arrebatamento de suas culturas inteiras. O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro
(1983, p, 91) comenta sobre as consequências para os povos-testemunhos (nativos):

(...) os representantes contemporâneos dos Povostestemunho defrontam-se com problemas culturais
específicos decorrentes do desafio de incomporar suas
populações marginais no novo ente nacional e cultural que
emerge, desatrelando-as das tradições arcaicas menos
compatíveis com o estilo de vida de sociedades industriais
modernas. (...) Os séculos de opressão, tanto colonial quanto
nacional, no decorrer dos quais todas as formas de
compulsão foram utilizadas para assimilá-los, estes
contingentes continuaram fiéis à sua identidade étnica (...).

Atualmente, está claro que a proteção aos povos e culturas e seus bens
materiais e imateriais seja inseparável. Se esses tesouros arqueológicos e históricos
devem ser protegidos, as vidas humanas que ali estão também devem. A privação do
passado, com a destruição da cultura de povos nativos e mesmo seu extermínio, com
dilapidação, pilhagem e roubo de seus bens tangíveis e intangíveis tem sido, na
atualidade, reiteradamente combatida pela ONU e seus organismos internacionais. A
UNESCO2, a fim de promover a proteção da herança cultural da humanidade, criou
um conjunto de documentos internacionais – convenções – que estabelecem
2

A UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a CUltura foi criada em 1946.
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mecanismos jurídicos e apoio financeiro aos estados em busca de manter presente a
memória dessas criações (bens tombados, lugares, saberes, celebrações, formas de
expressão registradas). A esse conjunto protegido, tombado e registrado, chamamos
de patrimônio cultural (material, imaterial e arqueológico) da humanidade. No
decorrer deste trabalho, buscaremos apresentar as relações entre patrimônio e cultura
e estabelecer uma reflexão sobre o sentido desses tombamentos pelos países e o
alcance junto aos povos.

Origens do patrimônio cultural
A ideia ocidental de guardar esse todo criado pelos povos nativos e vividos
anteriormente àqueles que os sucederam data do século XIX. Patrimônio, segundo
Houaiss, é um bem ou conjunto de bens naturais ou culturais de importância para a
humanidade, que passam por um processo de tombamento, para serem protegidos e
preservados. Essa ideia moderna de patrimônio veio surgir ainda em fins do século
XVIII quando, na França, os revolucionários começaram a destruir a herança
monárquica, uma vez que buscavam construir uma tradição própria, uma sociedade
burguesa que nascia com valores, instituições e ideologias a serem implantadas.
Com este propósito, no século XIX, surgem os museus europeus com objetivo
claro de “cuidar” das origens e realizações das identidades nacionais. Neste século, os
bens simbólicos (como o patrimônio cultural) serão decisivos para a afirmação de
uma identidade nacional que terá como fundamento o reconhecimento das criações
culturais compreendidas como próprias do grupo além de reguladoras de um
sentimento nacional. Santos afirma que ( 2001, p.37):
Não só no Brasil, mas todos os Estados nacionais presentes no
século XIX precisaram de seus mitos de origem e de alegorias
para forjar suas unidades próprias, constituírem-se como
grupo e distinguirem-se dos demais.

Ao longo do século XX, vai se desenvolver na comunidade internacional a
preocupação com a pluralidade cultural que se associa, no plano econômico, ao
conceito de desenvolvimento. Esta relação entre desenvolvimento e diversidade
cultural aparecerá em diversos documentos internacionais, como já veremos. Antes
disso, porém, deve-se frisar que o patrimônio, inicialmente material, passa a ser
considerado decisivo para a construção da nação e a configuração das identidades
nacionais nascentes, bem como fonte de uma memória coletiva a ser preservada,
afirmada, reconhecida e experenciada. Walter Benjamim, levantou já em 1933, no
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entre-guerras europeu, em Experiência e pobreza, a questão “...qual o valor de todo
nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?”. Benjamin se
preocupa com que tipo de experiência? Como não se sentir vinculado à cultura
material/imaterial criada pelos sujeitos?
A caracterização do que é a cultura nacional, traços, características, criações,
arte, etc, neste momento torna-se urgente cabendo delimitar seus produtores, catalogar
suas produções e, finalmente, proteger toda a herança material e imaterial até
momento.
Contudo, se é verdade que a ideia de patrimônio cultural, (posteriormente
natural e imaterial) nasce paralela ao estado-nação é também correto dizer que ganha
força com a produção antropológica a partir do século XIX. A partir de tais
informações, algumas observações devem ser levantadas sobre o tema do patrimônio
cultural: 1o Analisar a se concepção de cultura, que sustenta o conceito de patrimônio
cultural, atomizada e associada a um passado originário, ainda está ligada às visões
essencialistas sobre certos grupos étnicos e seu patrimônio; 2o Compreender como o
conceito de patrimônio material da humanidade, mapeado pela UNESCO, é
eurocêntrico e isso não se verifica quando falamos de patrimônio imaterial; 3o.
Comparar a relação entre patrimônio cultural e desenvolvimento construída no século
XX como discurso a ser praticado pelas identidades culturais (nacionais, regionais,
étnico-religiosas)
Cultura material – para além dos essencialismos

O surgimento da antropologia, para maioria dos autores contemporâneos,
acontece no século XIX com a chamada antropologia evolucionista. Antes disso,
grande parte das informações sobre povos distantes ficava a cargo dos relatos de
viajantes, das missões científicas e outras fontes da colonização na África e da
América. Segundo Castro (2016, p. 11):
O evolucionismo na antropologia deu uma resposta clara à
antiga questão de como se poderia compreender a enorme
diversidade cultural humana: as diferenças culturais
passavam a ser reduzidas a estágios históricos de um mesmo
caminho evolutivo.

A antropologia nesta época desenvolve explicações sobre a diversidade
cultural capazes de mostrar, por intermédio de descrições de artefatos pré-históricos,
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as etapas da evolução humana. Herbert Spencer, Edward Burnett Taylor, James
Frazer e Lewis Henry Morgan destacam-se. Este último, no seu clássico A Sociedade
Antiga defendeu a tese de que a evolução cultural humana teve vários estágios que
começava pela selvageria, passava pela barbárie e chegava à civilização. Para ele, as
culturas primitivas eram resquícios de um passado distante, apesar de todas
pertencerem à humanidade. O método por excelência desta antropologia será
chamado de comparativo ao analisar as sociedades ditas selvagens em relação as do
presente vivido.
O evolucionismo na antropologia defendeu que a propriedade foi o fator
decisivo para a chegada da civilização. Morgan foi importante ao apontar que as
desigualdades humanas eram produtos da história e não de qualquer outro motivo.
Porém, essa visão evolucionista ao sustentar a ideia de estágios de ‘desenvolvimento
humano afirmou que a espécie humana é única, não havendo ‘raças’ superiores e
inferiores, mas culturas diferentes. E em decorrência, os povos estariam em situação
de desenvolvimento distintas sendo que alguns não haviam chegado ao grau maior de
evolução como as sociedades ocidentais. A disseminação do conceito de povos
primitivos, com sistema cultural passível de comprovação, pelo tipo de família e
parentesco, tecnologia e progresso sustentou a tese da evolução cultural, não de raças.
Diz Laplantine (2007, p. 69) sobre o evolucionismo:
Mede-se a importância do ‘atraso’ das outras
sociedades destinadas, ou melhor, compelidas a
alcançar o pelotão da frente, em relação aos únicos
critérios do Ocidente do século XIX, o progresso
técnico e econômico da nossa sociedade (...)

A antropologia evolucionista deu um passo decisivo na história da ciência ao
combater claramente a tese do racismo muito forte no século XIX e, por incrível que
pareça, ainda hoje. Contudo, a ideia de cultura é monolítica, fechada em si mesma,
atomizada. Edward Taylor em Cultura Primitiva (1871) definiu cultura como o “todo
complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei, moral costume e quaisquer outras
capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. O
conceito de cultura como algo adquirido – apreendido pelo homem – é um avanço
para uma época onde o racismo se alastrava na Europa. Mas também neste conceito,
fruto do método comparativo, ainda se vê uma preocupação com a ‘cultura’ como
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algo do passado e quando se comparava a cultura da civilização oitocentista com a
cultura dos povos primitivos ficava claro, para esses autores, o suposto atraso dos
chamados primitivos. Além disso, cultura vista no singular tem características
transcendentais e uma uniformidade imanente, uma simetria e linearidade fundada
numa relação de causa e efeito tão em sintonia com o evolucionismo cultural deste
século, alinhado ao pensamento iluminista centrado numa concepção de história
progressista.
Morgan, em A Sociedade Antiga (apud Castro 2016, p. 13), afirmou que
“Invenções e descobertas mantêm relações sequenciais ao longo das linhas do
progresso humano e registram seus sucessivos estágios”. Ou seja, o progresso
civilizacional poderia ser medido pelas invenções humanas. Uma máscara, uma
panela de pedra, um sistema de parentesco ou práticas de magia dariam pistas e
seriam os indícios para este grau de desenvolvimento cultural. Pelo patrimônio
cultural, possivelmente poderia se classificar o grau de primitivismo de um povo.
Mesmo aceitando a mudança cultural como própria da humanidade, os evolucionistas
flertaram com uma visão essencialista e estática da cultura pela observação de um
patrimônio material dos povos ditos primitivos.
Num sentido oposto, mas que reflete a mudança como algo próprio da cultura,
Gallois (2011, p. 22) apresenta o depoimento de João Tiriyó – do grupo que se
autodenomina Tarëno – e nos ajuda a compreender, a partir de uma perspectiva do
patrimônio imaterial – sobre o que estamos apresentando:
Aí está a miçanga que nós chamamos de samura. Está cero que é o
branco que fabrica, mas a miçanga só é material lá na loja ainda.
Quando ela chega na mão do índio, ela já vai se transformando. Ela
vai se transformar em patrimônio material? Não, em patrimônio
imaterial também. Automaticamente vai se transformando. Pelo
conhecimento dele, que é invisível. O nosso pensar, o nosso
conhecer, todo gravado na nossa cabeça. As mulheres vão enfiando
miçanga em metros e metros de linha, todo dia, não sei como...
Então, na medida que a mulher vai trabalhando, enfiando a miçanga
em imaterial, ela está enfiando o conhecimento dela dentro da
miçanga.
Para o Tarëno, o material que ele arranja é de outro, como por
exemplo, a miçanga, por que realça, destaca mais. Miçanga com
que nós índios fazemos muitas coisas. Tem que saber fazer! O
conhecimento para enfiar, tecer, fazer nossos artesanatos. Tudo o
que adquirimos de outros não quer dizer que acabou com o nosso
modo de preparar nosso artesanato, e sim que esse modo está
dentro. Invisivelmente, o jeito de fazer cinto, o jeito de tecer tanga
está dentro do fio, junto com o fio, não perdeu nada, nadinha. Não é
de ontem, mas de muito, muito tempo mesmo que usamos miçanga.
Naquele tempos índios viviam espalhados, e antigamente tinha os
negros que vinham lá do Suriname, trazendo miçanga, terçando,
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pano vermelho... Tarëno gosta de incorporar do outro aquilo que lhe
é atrativo ou útil. E é assim que a cultura dos Tarëno, que é a dos
Tiriyó, foi sendo construída ao longo de muitas gerações, e está
sendo repassada até hoje. Passar é isso, passar o patrimônio
imaterial que nós chamamos de entu, que quer dizer fonte. Se não
tiver fonte, podem até existir as coisas, mas não tem mais como
fazer, não tem como a gente dar a direção, ou da início.

Cultura, na tradição evolucionista, aproxima-se de desenvolvimento
tecnológico que cada povo possui, sendo os povos ditos selvagens – primitivos –
menos “evoluídos” que os europeus. Daí que emerge o discurso falacioso de que
alguma sociedade (ou indíviduo) teria mais ou menos cultura que outra. A “evolução
cultural”, então, diverge das palavras do índio Tarëno por este pensá-la como algo que
se modifica mas não em estágios anterior e posterior em sua própria tribo. Como diz
Laplantine (2007, p. 69):
Mede-se a importância do ‘atraso’ das outras sociedades destinadas,
ou melhor, compelidas a alcançar o pelotão da frente, em relação
aos únicos critérios do Ocidente do século XIX, o progresso técnico
e econômico da nossa sociedade sendo considerado como a prova
brilhante da evolução histórica (...)

O entendimento do sentido contemporâneo de patrimônio cultural herdará a
ideia de cultura dos evolucionistas buscando elencar o conjunto de produtos, criações
e, posteriormente, práticas e saberes, que caracterizam e identificam este ou aquele
grupo. Uma leitura codificada em estereótipos que se materializará no século XX em
documentos internacionais sobre Patrimônio cultural material que associa cultura a
coisas do passado e a uma visão estática. A Convenção em 1972 (2008) não trabalhou
com o conceito de patrimônio imaterial, como veremos a seguir, tendo em vista que
este ainda não era percebido como fruto da cultura e ligado a identidade cultural dos
países periféricos.

O essencialismo do patrimônio cultural

Aversão eurocêntrica e essencialista sobre Patrimônio cultural material tem
sido bastante debatida. Antes disso, cabe compreender conceitualmente seu
significado segundo a Convenção sobre Patrimônio Mundial Cultural e Natural, de
1972 (2008), em Paris:
Artigo 1o
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Para fins da presente Convenção serão considerados como
patrimônio cultural:
Os monumentos. – Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura
monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico,
inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;
Os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunidos que,
em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem
têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da
arte ou da ciência;
Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras conjugadas do
homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse
arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de
vista histórico, estético, etnológico ou antropológico.

A Convenção definiu como patrimônio da humanidade os monumentos, os
conjuntos e os locais de interesse todos esses de valor universal excepcional, ou seja,
uma versão idealista que caracteriza esses “bens” como frutos de uma criação
singular, ou de um gênio criador. Essa visão congelada da cultura, como foi dita
anteriormente, favorece tanto a quem controla ou tem o poder de dizer o que é próprio
quanto exclui os sujeitos que não são representados neste espólio. No caso, uma
convenção que é herdeira de um pensamento eurocêntrico, que busca uma
qualificação para o patrimônio material valorizando o caráter excepcional, a
autenticidade e o esteticismo das obras, nos moldes de uma matriz francesa ainda
iluminista.
Toda esta estética idealista que localiza na cultura ‘criações geniais’
atualmente está em franco declínio, pois propor que o patrimônio cultural possa ser
representado, por exemplo, numa obra-prima de um dom de um gênio criador mantem
uma visão renascentista, individualista, da criação artística.
A lista do Patrimônio Mundial – Cultural e Natural, apresentada pela
UNESCO, em 2015, segundo fonte do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico
Artístico Nacional, contém 1 031 sítios: 802 culturais, 197 naturais e 32 mistos,
localizados em 163 países, e do total, 31 são trans-fronteiriços. A Itália é o país com o
maior número de sítios que integram a Lista do Património Mundial, com 51, seguida
pela China com 48, Espanha com 44, França com 41 e Alemanha com 40. Mais de
50% dos bens arrolados estão na Europa. O Brasil possuía, em 2008 como Patrimônio
Mundial, os seguintes 17 bens (culturais e naturais):
Cidade Histórica de Ouro Preto – 1980 BC
Centro Histórico de Olinda– 1982 BC;

101

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Missões Jesuíticas dos Guaranis, Ruinas de São Miguel das Missões – 1983 BC –
BTN (BRASIL/ARGENTINA);
Centro Cultural Histórico de Salvador – 1985 BC ;
Santuário de bom Jesus de Matosinhos em Congonhas do Campo – 1985 BC;
Parque Nacional de Iguaçu – 1986 BN ;
Plano Piloto de Brasília– 1987 BC;
Parque Nacional da Serra da Capivara – 1991 BC;
Centro Histórico de São Luís – 1997 BC;
Centro Histórico de Diamantina – 1999 BC
Mata Atlântica Reservas SP/PR– 1999 BN;
Costa do Descobrimento – Reservas Mata Atlântica BA/ES – 1999 BN;
Complexo de Áreas PRotegidas – Amzônia Central – 2000 BN
Complexto de Áreas Protegidas– PANTANAL, MT/MS – 2000 BN;
Centro Cultural de Goías – 2001 BC;
Áreas Protegidas Do Cerrado – Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas –
2001 BN;
Ilhas Atlânticas Brasileiras – Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas –
2001 BN
O patrimônio cultural, mundial ou brasileiro, reflete em seu conjunto o
interesse universal, mas universal na medida que reproduz também o interesse de
certos grupo e não outros, basta dar uma olhada nos bens tombados até então. De
outra forma, não estamos aqui afirmando que a lista acima não tem pertinência ou
ainda não condiz com a chamada importância universal, ou o valor excepcional
(mesmo que não saibamos o que isso signifique), mas o que destacamos é que
permanecem à margem dos processos de seleção os interesses de grupos como os
indígenas, os negros, os imigrantes, as mulheres entre outros entre outros não
hegemônicos no estado-nacional. Para Canclini (2012, p. 71):
As políticas estatais pressupõem que determinada pirâmide ou
centro histórico sejam valores compartilhados por todos os
membros de uma nãção, mas a rigor o patrimônio cultural expressa
uma série de coincidências de alguns grupos na valorização de bens
e práticas que os identificam.

Se sabemos que o Patrimônio Cultural é um elemento que tanto reflete quando
afirma identidade de um grupo, também sabemos que a identidade nacional, aquilo

102

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

que a define, ou o que diz sobre um determinado povo, também pode ser inventado ou
mesmo construído historicamente pelo estado. O valor da lista consiste nos sítios
(culturais e naturais) apresentados mas também no que ela revela, que não nos cabe
aqui ajuizar, sobre as forças que estavam e estão em jogo na seleção deste ou daquele
bem patrimonial. Como o patrimônio se vincula a construção de identidades e
memórias de grupos étnicos e nacionais sua existência revela o que se prioriza sobre
cada grupo, quais discursos visuais autorizados a serem representados e como se
projeta as imagens coletivas dos grupos.
Uma outra questão que perpassa é sobre o uso destinado aos bens selecionados
e que caberia uma pesquisa mais apurada a fim de se confirmar se os grupos locais
participam, celebram, usufruem e reconstroem suas memórias em sintonia com os
espaços culturais (ou naturais) e como este uso é definido conforme os interesses
municipais, regionais e nacionais bem como material e simbolicamente.
Por outro lado, a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial, mais de trinta anos depois, em 2003, reconheceu a importância do chamado
patrimônio imaterial para a diversidade cultural. Segundo a própria convenção, a
globalização cria condições para um diálogo intercultural mas também propicia
intolerância e destruição a esses bens. A Convenção conceitua patrimônio imaterial,
em seu artigo segundo:
Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas,
representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais
que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e,
em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio
cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e
de sua história, gerando um sentimento de identidade e
continuidade e contribuindo assim para promover o respeito
à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins
da presente Convenção, será levado em conta apenas o
patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os
instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e
com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades,
grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 216, havia já positivado os bens
culturais do país, individuais ou em conjunto, e que, segundo ela, fazem referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira. São esses bens:
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I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Segundo o IPHAN, os bens de natureza imaterial são registrados em quatro
livros existentes:
a. Dos saberes: conhecimentos e modos de fazer, enraizados no cotidiano das
comunidades.
b. Das celebrações: rituais e festas que marcam a vivencia coletiva do trabalho,
da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social.
c. Das formas de expressão: manifestações literárias, musical, plástica, cênicas e
lúdicas.
d. Dos lugares: mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se
concentram e reproduzem práticas culturais e coletivas.

Como dito, se o patrimônio cultural ainda carece de uma visão não
essencialista de cultura, segundo a Convenção de 1972 que o nomeou e fundamentou,
o patrimônio imaterial não permanece distantes de problemas similares. Ambos
acabam por serem inseridos num processo de mercantilização da cultura, como a
própria Convenção de 2003 colocou, pela globalização do fenômeno cultural inserido
numa lógica de reprodução em massa no mercado internacional. Segundo Funari
(2006, p. 50) um caso exemplar, sobre o monopólio do tombamento, foi o do terreiro
jeje-nagô Ilê Axé Iya Nassô Oká, antigo templo religioso afro de Salvador. “A
excepcionalidade desse tombamento se deve ao fato de que representou um marco
nas ações do Iphan, cuja tradiçãoo anterior privilegiava apenas monumentos do
culto católico”.
Além disso, os suvinirs identitários produzidos pelos empreendimentos
turísticos que são vendidos como ‘documento de experiência antropológica de
viagem’ não nos deixa mentir sobre a expansão da etnização da alteridade. A
espetacularização do patrimônio em festas midiáticas é mais um problema a ser
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discutido tendo em vista a comercialização da audiência exigir uma alegoria da
cultura em busca de patrocínio.
Esses fragmentos étnicos, externalizados em saberes, celebrações, formas de
expressões e lugares, que catalogam as culturais em itens, por exemplo, em uma feira
artesanal, podem bem significar um retrocesso ainda maior para as comunidades
locais além de todos os problemas que já enfrentam. Não que o mercado turístico não
represente uma fonte permanente de renda e geração de empregos aos grupos nativos,
no entanto, quem se beneficia da produção material e como se mantém e estrutura
esses espaços com quais fins, é que precisa ser discutido.
Contudo, os estereótipos constroem tipos ideais, estáticos e congelados,
prontos para o consumo, do que é a cultura local como objeto de fetiche material e
simbólico. Dito isso, sobre Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, como
também da Convenção anterior de 1972, não menosprezamos, repetimos, o alcance da
proteção nem os desdobramentos sociais, econômicos e antropológicos da
salvaguarda.
A lista do Patrimônio Imaterial do Brasil comporta 31 bens distribuídos da
seguinte forma: Círio de Nossa Senhora de Nazaré, - Festa do Divino Espírito Santo Pirenópolis/GO, - Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe, - Festa de
Sant’Ana em Cairó, - Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão, – Festa
do Divino de Paraty, – Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, – Festividades do
Glorioso São Sebastião na Região do Marajó (8 Celebrações); - Modo de Fazer Violade-Cocho, - Ofício dos Mestres de Capoeira, - Ofício de Sineiro, - Modo Artesanal de
Fazer Queijo de Minas nas regiões do Serro, da Serra da Canastra e do Salitre/ Alto
Paranaíba,- Ofício das Baianas de Acarajé, - Modo de Fazer Renda Irlandesa, tendo
como referência este ofício em Divina Pastora/SE, - Ofício das Paneleiras de
Goiabeiras - Vitória/ES, - Sistema de Agricultura Tradicional do Rio Negro - Saberes
e Práticas Associados ao modo de fazer Bonecas Karajá - ProduçãoTradicional

e

Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piaui (10 Saberes); - Arte
Kusiwa, - Toque dos Sinos em Minas Gerais tendo como referência São João del Rey
e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina,
Sabará, Serro e Tiradentes, - Frevo, - Jongo no Sudeste, - Matrizes do Samba no Rio
de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba-Enredo, - Samba de Roda do
Recôncavo Baiano, - Tambor de Crioula, - Roda de Capoeira, - Ritxòkò: Expressão
Artística e Cosmológica do Povo Karajá, – Fandango Caiçara, - Teatro de Bonecos
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Popular do Nordeste (11 Formas de expressão); - Cachoeira de Iauaretê - Lugar
sagrado dos povos indígenas dos rios Uapés e Papuri, - Feira de Caruaru (2 Lugares).
Pelo patrimônio cultural compreendemos os bens selecionadas pelos poderes
públicos em busca de representações sociais as quais elegem lugares e narrativas que
são testemunhos de um passado fundante da coletividade. De fato, esta seleção
tomada como um gesto criador do poder público, do grupo que governa, escolhe
como testemunho os acontecimentos que caracterizam a identidade nacional ou
devem afirmá-la segundo o olhar do grupo que governa. Como o patrimônio é uma
construção moderna, ele se objetiva nacionalmente a fim de legitimar práticas
culturais de grupos e suas tradições ligados ao Estado, e inventados por ele
(Hobsbawn, 2012).
Por outro lado, é fundamental afirmar que no caso brasileiro, quando
observamos os bens tombados verificamos uma predominância cristã no patrimônio
material o que indica que o estado (e a nação) brasileiro tem um vínculo forte com os
valores do cristianismo, basta obervar os centros históricos e santuários. Essa
monumentalidade, barroca em sua maioria, cristã afirma que a identidade brasileira
possui uma ligação religiosa determinante e que devem inspirar o comportamento
cultural. Na linha de Mauss, é correto também afirmar que a instituição seja ela o
patrimônio, a língua, a religião, enfim, a cultura, é simbólica e por isso arbitrária
refletindo os interesses dos grupos que detém e controlam o poder.
O patrimônio material tem como marca a objetividade visual que busca
introjetar pelos usos e significados contruídos com os habitantes essa afirmação de
uma identidade nacional sentida, partilhada, vivida cotidianamente numa tradição
religiosa que no caso do Brasil é profundamente cristã distinguindo-se do imaterial
que incluiu referenciais indígenas e afro-brasileiros, ainda que em sua minoria.
Quanto ao Patrimônio Imaterial Mundial da Humanidade, diferentemente do
material, apresenta uma distinta participação dos continentes sul-americano, africano
e asiático. Para ser ter uma ideia, num total de 90 bens aprovados, a África possui 18,
América 17, Ásia 34, Europa 19 e Oceania 2. As categorias são:
a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio
cultural imaterial;
b) expressões artísticas;
c) práticas sociais, rituais e atos festivos;
d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo;
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e) técnicas artesanais tradicionais.

A UNESCO afirma que o patrimônio imaterial é de inestimável função como
fator de aproximação, intercâmbio e entendimento entre os seres humanos. Ou seja, o
valor intercultural do patrimônio imaterial se coaduna em propor um diálogo entre
grupos, em reconhecer a alteridade como fundante da vida social. Desta forma a
cultura tradicional, as práticas sociais, os rituais e festas, por exemplo, ganham
destaque na Convenção como caracterísitca da imaterialidade. O que nos chama
atenção também é a representatividade europeia, que diferente do Patrimônio
Material, possui em torno de 20% dos bens o que nos leva a refletir o por quê de tal
situação. Se pensarmos o caráter antropológico da Convenção talvez encontremos
respostas mais satisfatórias. Porém, o caráter “simples”, periférico e popular dos
povos tradicionais não europeus e o oposto, da cultura material arquitetônica e
artística da elite europeia representada no patrimônio material já nos diz algo. Por
tudo isso, podemos, finalmente, afirmar que os usos de ambos patrimonios favorecem
a formação das identidades nacionais e culturais, ampliam o exercício da cidadania e
dos direitos sociais e se destacam pela potencial econômico turístico.

O patrimônio como riqueza para o desenvolvimento

O patrimônio cultural tem sido compreendido sobre diversas perspectivas, ou
mesmo valores. Historicamente, como diz François Choay (2006), os monumentos
históricos na França pós revolução, foram percebidos como fonte garantidor do
nacionalismo. O inventário deste patrimônio foi justificado por este valor que
fundamentou todos os outros, mas não só. Soma-se a ele, o valor cognitivo pois
permite conhecer a história, a arte, as técnicas, a política, a cultura como um todo da
época. O valor econômico acresce na medida que fomenta toda uma indústria turística
benéfica à nação e, segundo Choay, o valor artístico, finalmente, e por último não
mais que uma característica agregada ao patrimônio e registro estético da época.
Esses valores atribuídos, seja como força nacional, turística ou econômica,
tornanam visível a diversidade das culturas locais que podem ser vistas nos bens,
materiais ou imateriais, produzidos. No entanto, a diversidade precisa estar ancorada
num patrimônio também plural, dos diversos grupos que habitam o estado-nacional. A
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Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, de 2002, reconhece no preâmbulo
cultura:
como o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais,
intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo
social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as
maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as
crenças.

Mais a diante, no art. 3o, destaca que a diversidade cultural é fator fonte do
desenvolvimento econômico mas também meio de acesso “a uma existência
intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória.” O paradigma do densenvolvimento
(vide crescimento econômico) caracterizado pelo Produto Interno Bruto (PIB)
herdeiro do mercantilismo econômico e que teve sua nova versão revigorada com a
ideologia positivista do progresso, ainda no século XIX, esgotou-se deixando antever
seu discurso excludente e desigual e pouco democrático. Contra isso, a recente
Convenção destaca, conceitualmente, a importância da diversidade para as
democracias, um diversidade assentada tanto nos povos quanto no seu patrimônio.
Quando do surgimento do estado-nação as políticas nacionalistas foram a um só
tempo universalistas e hegemônicas criando e implantando sob as diversidades
linguísticas, artísticas, sociais e culturais um forte regime de opressão e regulação
social. Desde que o colonialismo europeu na América, na África e na Ásia impôs
modelo cultural que não reconhecia a alteridade étnico-tribal e via a diversidade como
uma ameaça à unidade nacional, a temática da pluralidade cultural havia ficado
esquecida e as políticas de valorização eram inexistentes. O surgimento da
democracia a partir do século XVIII/XIX combinou capitalismo e imperialismo numa
lógica própria de manutenção de colônias em todo o globo sem o reconhecimento dos
povos, dos costumes, da manifestações religiosas, artísticas, políticas e sociais fora da
Europa.

O reconhecimento da diversidade cultural como fundamento
da democracia é um fenômeno novo. Ela apresenta uma longa
duração e é marcada por conflitos. O zelo de que o ideal
plural é objeto tende a escamotear a memoria de um tempo no
qual ele permanecia inaudível pela recusa da escuta.
(MATTELART, 2005, p. 14)

O nacionalismo foi a um só tempo inimigo da diversidade cultural ao não
reconhecê-la como parte ativa do processo interação e participação cultural mas como
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uma ameaça à unidade nacional, às forças produtivas e aos valores hegemônicos. Pela
dinâmica da inclusão do outro – muitas vezes pela violência – com a invenção de
símbolos e práticas culturais (nacionais) usurpadas de certas minorias, num processo
de

folclorização

da

alteridade,

oficializou-se

em

estereótipos

festivos

e

comemorativos a ideia de um multiculturalismo pacífico e ordeiro. Bardi (1994)
lembra que nacional e nacionalista são coisas diferentes. Enquanto aquele remete aos
valores próprios de um país, o nacionalista, ao contrário, são atitudes políticas
impostas, forjadas, não raro com violência, como foi o nazismo e o fascismo.
Mais recentemente (fins do século XX), diante da fragilização econômica e
política do estado-nação emergiram novas propostas de revigoramento da democracia
e do capitalismo a partir, agora, da preservação das diferenças culturais como fator
decisivo para o desenvolvimento. Fica claro, na Convenção, a percepção que a
criatividade existe em função da interculturalidade e da memória coletiva.
Artigo 7 – O patrimônio cultural, fonte da criatividade

Toda criação tem suas origens nas tradições culturais,
porém se desenvolve plenamente em contato com outras.
Essa é a razão pela qual o patrimônio, em todas suas
formas, deve ser preservado, valorizado e transmitido às
gerações futuras como testemunho da experiência e das
aspirações humanas, a fim de nutrir a criatividade em toda
sua diversidade e estabelecer um verdadeiro diálogo entre
as culturas.

A reafirmação da diversidade cultural, materializada no patrimônio material e
imaterial, enseja a criação de políticas de reconhecimento cultural mas também de
redistribuição material, valorização das identidades nativas e de políticas de
intercultralisdade. O pluralismo étnico presente nos grandes centros urbanos depende
da criação e do fortalecimento de uma rede de solidariedade econômica enraizada das
práticas dos povos e dos valores partilhados que devem ser estimulados pelo estadonação se quisermos falar em densevolvimento.

Algumas considerações
Assim, o discurso da diversidade, do hibridismo, do pluralismo e do
multiculturalismo no século XXI exige da comunidade nacional e internacional um
esforço conjunto na criação, manutenção e ampliação de direitos humanos aliados à
questão da reconhecimento e da redistribuição, pois diversidade para o
desenvolvimento mas sem autonomia é ingerência cultural imperialista. O patrimônio
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cultural, visto desta perspectiva, da diversidade, é fonte movedora da economia e da
criatividade humana, sendo determinante para o desenvolvimento-sustentável. Pensar
a diversidade exige ainda a compreensão da dinamicidade das práticas culturais que
não sendo sempre as mesmas, transforma-se em outras visualidades dotadas de
sentido próprio e em sintonia também com as técnicas e tecnologias históricas, a
comunicação midiática, o contato cultural e a própria economia local. Um bom
exemplo disso, das influências e trocas interculturais é apontada por Giblerto Freyre.
De acordo com Gilberto Freyre, as linhas retas e os ângulos
dos móveis ingleses foram suavizados quando seus designs
foram copiados no início do século XIX no Brasil. “O estilo
inglês de móvel arredondando-se no clima brasileiro”, em
lugar das “linhas anglicanamente secas”. A mobília e a
cerâmica norte-americanas feitas por artesãos afroamericanos transformaram os modelos ingleses de forma
semelhante. (BURKE, 2003, p.25)

A convenção, na parte final, Linhas gerais de um Plano de Ação para a
Aplicação da Declaração Universal da UNESCO sobre Diversidade Cultural,
estabelece 20 linhas de ação para sua aplicabilidade, em sintonia com o que dissemos.
Entre outras, a 3a linha propõe o apoio e favorecimento de conhecimentos e de
práticas recomendáveis em matéria de pluralismo cultural, com vistas a facilitar, em
sociedades diversificadas, a inclusão e a participação de pessoas e grupos advindos de
horizontes culturais variados. A linha 13a enfatiza a elaboração de políticas e
estratégias de preservação e valorização do patrimônio cultural e natural, em
particular do patrimônio oral e imaterial e combater o tráfico ilícito de bens e serviços
culturais.
De outra forma, a instituição percebe a dificuldade dos princípios da
Declaração cair no vazio e busca orientar os países signatários. O pluralismo cultural,
a participação e o patrimônio cultural, por exemplo, somente alcançarão o propósito
do densenvolvimento socio-cultural se for tratado como prioridade conjunta da
comunidade internacional e se for inserida a dimensão da dignidade da pessoa e dos
grupos tanto para os registros e tombamentos quanto no que diz respeito aos usos
dados pelos governos aos povos. As identidades culturais materializadas nas
expressões materiais e imateriais do patrimônio, preservadas em suas singularidades
são fontes da a capacidade criativa dos países em desenvolvimento e em transição
como diz a Convenção. O que nos impõe comprender é o sentido antropológico de
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identidade e diferença cultural e as dinâmicas dos povos em processos constante de
transformação.
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X Encontro Anual da ANDHEP - 2018
Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição Cidadã e
70 anos da Declaração Universal
23 a 25/05/2018, UESPI, Teresina-PI
GT09 – Direitos Humanos, ditaduras e transição
La retomada de justicia penal en la transición argentina (2005-2015)
Nicholas Rauschenberg (IIGG/CONICET/UBA/USP)
Resumen: Buscaremos en esta ponencia caracterizar la retomada de justicia retributiva en el
largo proceso de justicia de transición argentina. Si el gobierno Alfonsín (1983-1989) buscó
realizar juicios de gran envergadura a los jefes de las juntas militares (1985) buscando un gran
efecto pacificador en la esfera pública, Menem (1989-1999) decretó plena amnistía tanto a las
fuerzas de seguridad como a los exguerrilleros. Ambos momentos se apoyaban en la así llamada
“teoría de los dos demonios” para justificar su estrategia de reconciliación. Sin embargo, a partir
de la derogación de las leyes de impunidad (2001-2005), se reabrieron los juicios por violaciones
a los derechos humanos en Argentina. Ese camino tortuoso de la derogación quedó marcado tanto
por el contexto político como por una autonomización destacada del poder judicial. Primero por
la sentencia del “Caso Simon” (2001 primer fallo, y 2005 confirmación de la Corte Suprema de
Justicia); en seguida por una ley del 2003 aprobada en el congreso nacional que anulaba
explícitamente las leyes de amnistía; y finalmente por la organización judicial que agrupaba los
circuitos de represión en “megacausas” y cómo el gobierno brindó todo el apoyo para que se las
llevaran adelante. Como la base jurídica pasa a ser la noción de “crimen de lesa humanidad” en el
marco de la noción de “genocidio”, pasan a ser objetos de la justicia retributiva sólo los crímenes
perpetrados por el Estado argentino en la última dictadura cívico militar (1976-1983). También
pasan a ser investigados crímenes perpetrados por civiles, como curas, empresarios y jueces.
Abordaremos en nuestra comunicación algunos de los casos de crímenes civiles actualmente
investigados y algunos criterios de las megacausas como el rol del testimonio, la nueva visión
sobre los crímenes por condición de género y la extensión del concepto de tormentos.
Palabras clave: Dictadura cívico militar argentina (1976-1983); Justicia de transición; Derecho
penal argentino; Genocidio; Crímenes de lesa humanidad
Con la intensificación de los juicios y de las elaboraciones – y enfrentamientos –
judiciales cada vez más complejos, paulatinamente se daba una ampliación formal del derecho a
partir de la aceptación, vía Congreso, de normas internacionales. Eso en un primer momento con
la reforma constitucional de 1994, donde la Argentina se alineó con casi todas las normas
internacionales para los Derechos Humanos. Además, pese a las amnistías de Alfonsín y Menen,
la lucha de los organismos de derechos humanos y de familiares hacía notables progresos, como
la criminalización del crimen por extracción de menores de militantes desaparecidos y los
“juicios por la verdad” (ver Rauschenberg, 2014). En ese contexto, el juez Gabriel Cavallo
presentó en marzo de 2001 un fallo donde declaraba inconstitucionales las leyes de Punto Final
(23.492) y de Obediencia Debida (23.521). A partir de una demanda del CELS (Centro de
Estudios Legales y Sociales) y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, este fallo condenaba
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a prisión los perpetradores Julio Simón y Juan Antonio del Cerro por el secuestro, torturas y
desaparición del matrimonio José Liborio Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik, y por el secuestro,
apropiación y falsificación de la identidad de su hija aún bebé (en el momento del secuestro)
Claudia Victoria Poblete. Partiendo del presupuesto de que los delitos cometidos por el gobierno
de facto entre 1976 e 1983 fueron crímenes de lesa humanidad, el juez G. Cavallo sostuvo que
esas leyes se oponían a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que, por
consecuencia, impedían la investigación y el debido procesamiento en términos de justicia penal
a los perpetradores (ver Guembe, 2005: 127-128). A pesar de la fundamentación jurídica que se
refería a las adhesiones por parte del derecho argentino a las normas internacionales, los
condenados recurrieron y el proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dos
meses después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la República (agosto 2003)
fue promulgada la ley 25.779 que anulaba las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a partir
de un proyecto de la diputada Patricia Walsh (hija del escritor Rodolfo Walsh). Sin embargo,
recién en junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia se pronunciaría sobre la definitiva nulidad
de esas leyes, justamente para pronunciarse sobre este que quedó conocido como “caso Simón”.
En este nuevo fallo, no sólo fue confirmada la anulación de las leyes de impunidad, ya que la
Corte Suprema asumió que las leyes de impunidad eran inconstitucionales, sino que también
quedó sentenciado que los crímenes de lesa humanidad no prescriben (Guembe, 2005: 131).
Después de 2005 y con el camino de la justicia penal reabierto, comenzarían a juzgarse las
así llamadas “megacausas”, muchas de las cuales habían sido estructuradas ya durante los Juicios
por la Verdad. A partir de entonces los juicios se intensificaron, abarcando cada vez a más
represores (ver Leegstra, 2012). Sin embargo, la Corte Suprema no ha acompañado todas las
decisiones de los tribunales. Si tenemos en cuenta el año 2012, hasta ese momento, de las más de
500 condenaciones penales y casi 100 absoluciones, la Corte Suprema de Justicia confirmó
apenas un 13% generando gran malestar en los organismos de Derechos Humanos que ven su
trabajo subestimado. Hasta el 31 de diciembre de 2017, se dictaron 201 sentencias, en las que se
condenó a 864 personas por delitos de lesa humanidad y se absolvió a 109 para un total de caso
3.000 acusados-procesados en diferentes causas, de las cuales muchas siguen abiertas1. Muchos
de los acusados y de las víctimas fallecen en razón de los largos tiempos procesales y algunas
causas se reducen. Vale recordar que los procesos se basan en el código penal argentino, aunque
todos los atores involucrados sepan que se trata de crímenes de lesa humanidad en razón de la
adhesión a las normas internacionales. En el código penal argentino no existe esta figura jurídica,
y por tanto esa nomenclatura auxiliar sirve para evitar que los casos prescriban (Varsky, 2012:
79).
Mucho de esa dificultad en confirmar las condenas se debe a la amplia complicidad de
diversos sectores del poder judicial con la dictadura y con los poderes dominantes de la sociedad
civil, beneficiados por el régimen cívico-militar. Desafortunadamente, esa complicidad todavía
persiste y se materializan en resistencias que obstaculizan el avance de las causas. En términos
políticos esa resistencia se hace evidente en diversos ámbitos de la sociedad argentina, en casos
que se relacionan directa o indirectamente con crímenes de la dictadura. Un ejemplo es el caso de
la medida cautelar emitida por un juez que le garantizó al Grupo de multimedios Clarín la no
adecuación a la nueva Ley de Medios durante cuatro años. Esta ley sólo fue confirmada por la
Corte Suprema en octubre de 2013 y, a pesar de eso, nunca pudo ser debidamente aplicada por la
aplicación de medidas cautelares. Otro ejemplo de complicidad entre los jueces, civiles y
militares acusados de crímenes durante la dictadura ocurre en la provincia de Mendoza, donde,
1

Ver: https://www.cels.org.ar/web/estadisticas-delitos-de-lesa-humanidad/ acceso en 25/03/2018.
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después de la retomada de los juicios, muchos magistrados declararon públicamente ser amigos
de los militares imputados (Yanzón, 2011: 148) y ordenaron liberar y desprocesar los implicados
en secuestros y torturas, con el argumento de que no resultaban suficientes las pruebas obtenidas.
No obstante, la situación de esos jueces se agravó cuando, mediante denuncias, se hizo de público
conocimiento que, siendo funcionarios judiciales durante la dictadura, se habían omitido ante las
denuncias de torturas y violaciones cometidas contra presos políticos, de modo que no sólo hubo
complicidad, sino también participación directa. Después del escándalo “fueron denunciados
penalmente y frente al Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN, órgano que elige los
jueces y juzga su conducta)” (Yanzón, 2011: 149). Llevados este año a juicio oral en Mendoza,
estos jueces son: Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo, Guillermo Max Petra
Recabarren y Otilio Romano. Este último fue extraditado de Chile donde se encontraba prófugo.
Diferentemente del Juicio a las Juntas Militares en los años 1980 y aunque los juicios
actuales todavía aborden centralmente los crímenes perpetrados por militares y agentes de
seguridad, los juicios progresivamente han incorporado la investigación de las diversas formas de
participación ilegal de civiles, como sacerdotes, jueces, ex-ministros y empresarios. Es decir, la
complicidad civil pasó a ser sistemáticamente objeto de investigaciones de la justicia en esta
nueva fase de la justicia de transición (Filippini, 2011; Braccachini, 2014). Según el CELS, un
7% de los acusados en las causas de lesa humanidad que se llevan a cabo actualmente son civiles.
Así, un caso paradigmático fue el juicio y consecuente condenación del ex-ministro de economía
del régimen militar, José Alfredo Martínez de Hoz, que falleció en arresto domiciliario.
Empresario de una tradicional familia oligárquica, Martínez de Hoz fue uno de los grandes
responsables por la destrucción del patrimonio público, debilitamiento del sector laboral e
industrial, con fuerte concentración de pocas empresas privilegiadas ligadas a grupos próximos al
gobierno dictatorial, además de estatización de deudas privadas, transferencia de grandes
márgenes de ganancia a favor de ciertos bancos y grupos financieros nacionales y extranjeros y
grandes sumas en fuga de divisas (ver Castellani, 2009: 111 y Yanzón, 2011: 148). La acusación
penal por la cual fueron procesados Martínez de Hoz y su ex-vice-ministro Albano
Harguindeguy, sin embargo, remite puntualmente al secuestro extorsivo que duró más de cinco
meses de los empresarios algodoneros Federico Gutheim y su hijo Miguel. A través del secuestro,
las víctimas fueron obligadas a firmar contratos de exportación con comerciantes ingleses y
chinos que beneficiaban negocios privados vinculados a agentes de la dictadura. Esa condenación
abrió camino para procesar a otros civiles cómplices del régimen cívico-militar.2 Otro ejemplo, y
tal vez el más latente en la actualidad, es el proceso que investiga la adquisición extorsiva, por
parte del Grupo de multimedios Clarín, de la empresa Papel Prensa, que tuvo como objetivo
monopolizar la fabricación y distribución nacional de papel para diario subsidiada por el Estado,
que es socio minoritario (ver Yanzón, 2011: 148). Esa operación habría contado con la directa
participación de Héctor Magneto, dueño del Grupo Clarín, y fue posible mediante el secuestro,
tortura y chantajes de diferentes miembros de la familia Graiver, entonces dueña de esa empresa.
Actualmente, ese proceso se encuentra trabado en la justicia gracias a la influencia y poder del
Grupo Clarín junto a jueces que actúan a su favor.
Es notorio cómo el Grupo Clarín y sus socios La Nación y La Razón utilizaron sus
propios diarios para legitimar, en los términos de la dictadura, la “adquisición” de la empresa
Papel Prensa. Estos diarios empezaron con una feroz y permanente campaña difamatoria
sugiriendo explícitamente que el grupo de los Graiver debería ser investigado, entre otras
acusaciones, por un supuesto vínculo con el grupo guerrillero Montoneros y por otros supuestos
2

Diario Página 12, 28 de abril de 2010. Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144762-2010-04-28.html Acceso en 25
de marzo de 2018.
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vínculos con la comunidad judía. Esas intimidaciones mediáticas pasaron a ser directas
amenazas. Eso obligó a que Papel Prensa, que estaba en sucesión debido a la misteriosa muerte
de su socio mayoritario David Graiver, fuese vendido bajo fuerte presión, amenazas y violencia
del gobierno de facto. Al momento de la parodia de cesión, por así decirlo, no fue ni siquiera
permitido negociar las condiciones de venta. “No se conocía siquiera la cantidad exacta de
acciones que se cedían” ni siquiera su valor (Gualde, 2013: 353). Lidia Papaleo, viuda de
Graiver, en testimonio al ex fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas dado en
1985, “precisó que al momento del traspaso no pudieron leer lo que estaban firmando ni opinar
sobre el precio” (Varsky y Balardini, 2013: 39). La fraguada cesión de las acciones de Papel
Prensa se produjo el 2 de noviembre de 1976 en las oficinas del diario La Nación, y figuraba
como compradora Fapel SA, una sociedad fantasma cuya única actividad fue la compra de Papel
Prensa SA. Los directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón integraban Fapel SA, que
era un mero intermediario, “suficiente para convertir a los diarios en terceros adquirientes de
buena fe. Esa intermediación era necesaria por dos motivos: para repeler cualquier medida de
reivindicación sobre la base de la fraudulencia de la operatoria, y para alejar en la cadena de
transmisiones al grupo Graiver” (Gualde, 2013: 353). Entre marzo y abril de 1977 fue
secuestrada la familia completa de David Graiver, sus empleados y personas de confianza y
llevados a un circuito de centros clandestinos de detención comandados por el entonces jefe de
policía de la provincia de Buenos Aires, Ramón Camps. Jorge Rubinstein, segundo de David
Graiver, muere en la tortura. “El 16 de abril de 1977, Clarín informa en tapa la detención de
quince integrantes de ese grupo económico [Papel Prensa] y el 20 [de ese mismo mes] completa
la información y titula: ‘caso Graiver: fue aplicada la justicia revolucionaria’” (Gualde, 2013:
355), siendo que esas personas estaban en la clandestinidad del circuito de represión y no ante la
justicia formal.
Con el pasar del tiempo y con las continuas y cada vez más numerosas investigaciones,
muchos otros crímenes económicos con o sin la participación civil ganaron destaque no sólo en
los tribunales, sino también en la opinión pública. Además de la domesticación de la política y de
la economía por medio del terror mencionada más arriba, una forma de alianza frecuente entre
militares y grupos económicos se hizo aún más nítida cuando se descubrió que “eran los propios
empresarios de las grandes empresas que solicitaban el ‘servicio’ de la dictadura para erradicar
dirigentes o delegados gremiales de sus establecimientos” (Schapiro, 2002: 366). Un ejemplo
actual de megacausa que tiene atrasos sistémicos y busca juzgar la participación de civiles es
aquella en torno a la asociación de la empresa Ford Motors y el circuito de represión de la
provincia de Buenos Aires liderado por Camps. La investigación sobre las responsabilidades de
los directivos de la empresa Ford se inició en 2002. Tres ex directivos de la empresa fueron
procesados por su participación en los secuestros y torturas contra 25 ex delegados de la planta de
General Pacheco durante la última dictadura militar (Varsky y Balerdini, 2013: 40). El juicio
contra los responsables civiles durante el terrorismo de estado debía comenzar el 8 de julio de
2014, pero por los planteos dilatorios de las defensas, se postergó al 14 de marzo de 2017, que
tampoco comenzó. Durante ese lapso falleció uno de los imputados, Guillermo Galarraga, ex
gerente de relaciones laborales, por lo que el debate se hará sólo contra Muller y Sibilla3.
Finalmente, vale resaltar que el pillaje de los bienes de muchas víctimas de los campos de
concentración fue un tipo de crimen económico muy común durante la dictadura, e incluía
frecuentemente la transferencia, en registro civil, de inmuebles de las víctimas a los victimarios
(ver Schapiro, 2002: 365). A través de testigos y de pruebas documentales se descubrió, por
3

Ver: https://www.cels.org.ar/web/2017/12/ford-comenzo-el-juicio-por-la-complicidad-empresaria-con-la-dictadura/ acceso en
25/03/2018.
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ejemplo, que el ex-capitán Antonio Pernías, que actuaba en la Escuela Superior de Mecánica de
la Armada (ESMA), armó una inmobiliaria de fachada para vender los bienes saqueados de los
desaparecidos (Verbitsky, 1995: 14).
Ese conjunto de políticas y crímenes económicas “micro” y “macro” de la dictadura
tiende a ser criminalizado, hoy en día, tanto por activistas de derechos humanos como por
tendencias políticas progresistas y de izquierda, como se ve, por ejemplo, en el corto prefacio
añadido a la edición “conmemorativa” del Nunca Más por los 30 años del golpe de 1976: “La
dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y a arrasar las conquistas
sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía que fueran conculcadas”
(CONADEP, 2012: 8). Sin embargo, es necesario tomar cuidado para no concluir que la
destrucción de la economía nacional pueda ser considerada una justificativa excluyente para la
persecución penal de los responsables. Eso podría considerarse un juicio político y no estaría al
alcance del código penal. Lo que la justicia penal tiene como objeto de investigación son los
crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes de seguridad y civiles que actuaban
protegidos y vinculados al status quo del régimen militar. Sin embargo, pasados 30 años, después
de muchas denuncias, investigaciones y el inevitable distanciamiento hermenéutico que el propio
conocimiento jurídico, histórico y sociológico proporciona, se hace mucho más clara la necesidad
que tuvo cierto grupo privilegiado de usar el terrorismo de Estado para implantar políticas
económicas antipopulares y en beneficio propio (ver Castellani, 2009).
Tanto el gobierno de Alfonsín como el de Menem se valieron de la así llamada “teoría de
los dos demonios. Alfonsín la usó para llevar a cabo un gran “juicio político” contra las juntas
militares, pero tuvo el mérito de caracterizar la sistematización del sistema de represión del
gobierno militar, aunque para eso reforzó el carácter de “víctima” de los afectados. Las leyes de
indulto – o “perdón” – promulgadas por el presidente Menem en 1990 incluían de modo
semejante “ambas partes” de lo que se llamó entonces “confrontación” armada. En el ámbito
judicial, algunos de los ex-guerrilleros o insurgentes llegaron a ser procesados durante el
gobierno de Alfonsín. Sin embargo, a partir de 2005 y con la confirmación de la validez de la ley
25.779 que consideraba inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no
fueron habilitados para ser enjuiciados los líderes de las organizaciones armadas de izquierda que
sobrevivieron a las persecuciones de la dictadura. Un caso de intento frustrado de procesar la
guerrilla fue el proceso4 referente al secuestro y supuesto asesinato del mayor Argentino del
Valle Larrabure, muerto en 1975 en poder del ERP. Ya en aquella época había sido probado a
través de la autopsia que el mayor se había suicidado para no tener que colaborar con la
fabricación de armas para la guerrilla5. No obstante, tanto las Fuerzas Armadas, como parte de la
justicia federal y los grandes medios de comunicación impusieron la idea de que el oficial había
sido torturado y luego asesinado en cautiverio “después de entonar el himno nacional”. Sin
embargo, el expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento en
que el cadáver fue encontrado, afirma con absoluta clareza que no hubo ni tortura, ni asesinato. El
único testigo del caso, el empresario René Vicari que compartió el cautiverio con el militar,
confirma que él se suicidó con un cordón de acero.
De acuerdo con el juez Daniel Rafecas, además de los elementos de masividad y
sistematicidad, el delito de lesa humanidad debe estar conformado también por un componente
estatal que, entre otras características, considera el control político sobre un territorio y una
4
5

Ver artículo del diario La Nación del día 28/4/2009. Link: http://www.lanacion.com.ar/1122585-el-caso-larrabure-y-la-justicia
Acceso en 25 de marzo de 2018.
Ver artículo del diario Página 12 del día 23/8/2009. Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-130454-2009-08-23.html
Acceso en 25 de marzo de 2018.
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población, como es el caso del terrorismo de Estado (Rafecas, 2011: 163). De este modo, los
grupos armados insurgentes fueron excluidos de la reapertura de los procesos por crímenes de
lesa humanidad por dos motivos: primero porque, dada la definición de ese tipo de crimen, los
crímenes de las organizaciones armadas no podrían ser considerados de lesa humanidad; y
segundo porque, no siendo crímenes de lesa humanidad y habiendo sido frecuentemente
condenados como “crímenes de orden policial”, prescribieron con el tiempo. Además de
“enfrentar” un enemigo claramente desigual, muchos de los insurgentes fueron obligados a
exiliarse, fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, asesinados, y tuvieron inclusive
parientes y amigos muertos o atormentados (Rafecas, 2011: 164). Por tanto, quedaron excluidas
las acciones de los grupos armados de los cuales no fue posible probar el “elemento de control
político” (Filippini, 2011: 42). Además, las identidades políticas de los testigos y desaparecidos
ya no tiene por qué ser omitida. Sin embargo, para una minoría de la opinión pública y para los
sectores de militares organizados contra los juicios actuales que se autodenominan “presos
políticos”, los actos violentos de los grupos insurgentes cometidos en los años 1970 “parecían ser
comparables” o al menos suficientes para esbozar una “justificación” del terror estatal por parte
de los militares, y su procesamiento no es más que venganza y revanchismo político (Salvi, 2011;
Goldentul, 2017).
Esta es otra diferencia crucial de los juicios actuales en relación a los juicios iniciados en
la década de 1980: así llamada “teoría de los dos demonios” no tiene ninguna vigencia. Sin
embargo, la contundencia jurídica de los juicios no evitó manifestaciones negacionistas en los
medios de comunicación dominantes. Uno de los preceptos de la justicia de transición, además de
los juicios y las comisiones de la verdad, es la promoción de políticas de la memoria. Para
Alejandro Katz6, la política de la memoria “oficial” del gobierno kirchnerista se ha convertido
“en el lugar del goce que proporciona la cólera de quien no olvida”, atribuyendo al gobierno una
intención de revancha y venganza, dada su supuesta continuidad con el proyecto político
peronista. El rencor provocaría, así, un desapego en relación a la justicia, que se transformaría,
lejos de la verdad, en continuadora del conflicto que se arrastra por la historia. Katz no considera,
por un lado, la autonomía del poder judicial, ya que las leyes de impunidad fueron consideradas
inconstitucionales por el juez Gabriel Cavallo antes de la asunción de Néstor Kirchner. Por otro,
Katz parece ignorar las luchas de los organismos de derechos humanos de desde los años ’70
luchan por memoria, verdad y justicia, y para eso se articularon con la justicia internacional,
como el juez Garzón, y muchas estrategias de comunicación en la esfera pública como el
Siluetazo en los años ’80 (ver Longoni y Bruzzone, 2008) y los escraches de H.I.J.O.S en los ’90
(ver Gil, 2013; Bravo, 2012). Emilio Cárdenas7 considera que toda la política de la memoria y, en
especial, los juicios actuales son un “abuso de la memoria”. Como Katz, Cárdenas está en contra
de la retomada de los juicios a los represores de la última dictadura. El argumento de Cárdenas
retoma el caso de la posguerra, donde los juicios de los crímenes del nazismo habrían generado
un desentendimiento entre soviéticos, por un lado, y franceses, ingleses y norte-americanos, por
otro. Para éstos debería haber, a pesar de todo, un “debido proceso penal”, con la presunción de
inocencia garantizada caso no fuese posible probar los crímenes de un determinado imputado. No
obstante, para los soviéticos, los juicios serían una mera formalidad para constatar lo que “todos”
ya debieran saber: los líderes alemanes son culpables. Si los primeros demandaban una corte
imparcial y separada de la política, los soviéticos vieron en el juicio una posibilidad de legitimar
6
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Diario La Nación, 8 de noviembre de 2012: https://www.lanacion.com.ar/1524456-politicas-de-la-memoria-que-mas-bien-buscanel-olvido Acceso en 28/03/2018.
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su propaganda política, usando las atrocidades nazis para ocultar sus propios campos de
concentración y ejecuciones de enemigos políticos. Lo que quiere advertir Cárdenas es que la
retomada de la justicia transicional en la Argentina desde 2003, además de revanchista, no
cumple reglas básicas del así llamado “debido proceso” al no considerar la presunción de
inocencia de los acusados, insinuando que los nuevos procesos son persecutorios y tienen una
intención política e ideológica definida de antemano. Sin embargo, muchos de los imputados
condenados son sobreseídos cuando no se comprueba su participación, y cuando son condenados
por ejemplo por participación secundaria, las penas varían según los hechos investigados y
constatados (Varsky, 2012).
En el ámbito sociológico y jurídico, la refutación definitiva de la teoría de los dos
demonios como principio relativizador, atenuante o negacionista de los hechos de violencia y
terrorismo de estado se debe al concepto de genocidio. Este concepto se basa en un criterio del
derecho internacional. Genocidio como categoría jurídica surge como neologismo del jurista
Raphael Lemkin (1944). Genocidio es la “destrucción de la identidad nacional de los oprimidos y
la imposición de la identidad nacional del opresor” (Feierstein, 2016: 15). Así, toda acción
organizada con el poder del Estado que busque destruir total o parcialmente un grupo nacional,
étnico, racial o religioso es un genocidio. Esas acciones pueden ser: a) la matanza de miembros
del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) el
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del
grupo; y e) traslado por fuerza de niños del grupo víctima hacia el grupo dominante. La
modalidad de represión predominante por parte del ejército durante el así llamado “Proceso de
reorganización Nacional” era la tortura en los Centros Clandestinos de Detención (CCD),
pensados aquí como dispositivos de destrucción de lazos sociales. La sistematicidad de esa
modalidad, sumada al control territorial caracteriza el genocidio no sólo como un asesinato en
masa, sino como la corrosión psicológica, moral y política de las víctimas para lograr un
determinado fin. En esa corrosión se articulan tres niveles: a) intención de destruir
subjetivamente la individualidad de los miembros del grupo sometido a la experiencia
concentracionaria. Las técnicas del campo buscan quebrar a sus víctimas en tanto sujetos
sociales, eliminar su capacidad de autodeterminación. El cuerpo del detenido era sometido al
dolor como modo de desestructurar cualquier intento de persistencia en la propia identidad; b)
destrucción de la identidad grupal del conjunto de los internos de los CCDs. La mayoría de los
testimonios señalan que eran impedidos de ver adonde iban y donde estaban, lo que les producía
un desvanecimiento de la relación con el tiempo y el espacio. La comida, además de deficiente y
escasa, se transformaba en una especie de privilegio entregado a quienes se consideraba que
desarrollaban una “buena conducta”, los así llamados “adaptados”. La intención era romper la
solidaridad del grupo de detenidos, romper los lazos de cooperación de la población secuestrada,
y generar así un circuito de sospechas que aislase a los individuos; c) destrucción identitaria
global del grupo nacional argentino a través de los efectos de irradiación del terror proveniente de
la estructura de desaparición forzada de personas, tortura y exterminio desarrollados en la red de
CCDs. A partir de los circuitos de terror también se buscaron modos de “adaptación” “en el
conjunto social, en el grupo nacional argentino, si bien a través de procedimientos diferentes”
(Feierstein, 2016: 22). La “reorganización nacional” que buscaba la dictadura requería destruir
los lazos sociales preexistentes para instalar un nuevo orden político, económico y social a la
totalidad de la población argentina.
Si bien la CONADEP constató la sistematicidad de la represión, no se planteó desde un
punto de vista jurídico la noción de genocidio. Esto marca una diferencia significativa entre el
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proceso de los años 1980 y el actual: la ampliación de los conceptos jurídicos de tormento y
tortura, ambos considerados crímenes de lesa humanidad y vinculados a la percepción de
genocidio (Feierstein, 2015: 132ss). En las investigaciones de los años 1980, eran considerados
tormentos el “submarino” (ahogamiento), la aplicación de picana eléctrica (normalmente en el
sexo del prisionero), los azotes (con palos etc.), la violencia sexual etc. A partir del 2006, sin
embargo, es posible hablar de un concepto amplio de tortura, que incluye también las condiciones
de detención. Uno de los primeros jueces que amplió el concepto de tortura fue Daniel Rafecas
(2010). En su trabajo, este juez se refiere “a las condiciones de detención, a las condiciones de
alimentación, al lugar físico del cautiverio, y la tortura psicológica de estar escuchando a los
compañeros” (Varsky, 2012: 79). Además de este concepto ampliado de tortura es necesario
destacar una otra diferencia entre los juicios de los años 1980 y los de la actualidad. Si antes la
preocupación era identificar parcialmente los represores y probar el plan sistemático de
exterminio a partir de relatos predominantemente en tercera persona, ahora los relatos de las
víctimas que testimonian, y que son prácticamente la única prueba después de tantos años, se
caracterizan más por ser en primera persona y resaltar las experiencias individuales – tanto de
víctimas como de victimarios – en relación al crimen que se quiere investigar (ver Varsky, 2011:
54). El debate sobre el concepto de tortura posibilitó mejorar los relatos de los testigos ya que
muchos de ellos, al no haber sido sometidos a las sesiones de violencia extrema como
violaciones, azotes o descargas eléctricas, afirmaban “no haber sido torturados”, aun habiendo
estado presos, habiendo permanecido algún tiempo en alguno de los centros clandestinos de
detención, y habiendo visto, oído o presenciado violencias y tormentos a otros prisioneros
(Varsky, 2012: 79). A partir de la ampliación del concepto de tortura, pasa a ser considerado
tormento, por ejemplo, el “traslado” o transporte de prisioneros, como ya aparecía en el informe
Nunca Más:
En un elevado número de centros de detención la palabra “traslado” era asociada la
idea de muerte. Los “traslados” eran vividos por los detenidos con horror y
esperanza al mismo tiempo. Se les decía que serían llevados a otros centros o quintas
de “recuperación”, con la intención de evitar que resistieran. Ignoraban adónde
serían conducidos, si a otros estabelecimientos o hacia la muerte, lo que generaba un
miedo continuo y profundo. Para los “traslados”, los prisioneros eran generalmente
despojados de sus ropas y escazas pertenencias, que luego eran incineradas. A veces
eran sedados con inyecciones para dormir. Se intentaba serenarlos dándoles
esperanzas de una remota posibilidad de vida, sentimiento que asomaba con fuerza
inusitada por el mismo hecho de estar rodeados de muerte y horror (CONADEP,
2012: 73).
Otra mudanza considerada un avance de la nueva fase procesual a partir de 2003 fue el
énfasis puesto en la violencia sexual que, se cree, fue aplicada contra la mayoría de los
prisioneros, especialmente contra las mujeres, muchas de las cuales fueron mantenidas como
esclavas sexuales. En los nuevos juicios, muchas mujeres se animaron a contar en audiencias
públicas los abusos sexuales y las diversas formas de violencias perpetradas por la condición de
género (Yanzón, 2011: 151). La violencia de género y los delitos contra la integridad sexual
relatados por diversas testigos, al ser considerados como crímenes de lesa humanidad debido a la
sistematicidad de su uso como modo de tortura, abren diversas posibilidades de procesamientos y
condenaciones a perpetradores que permanecerían impunes (Varsky, 2012: 83). Algunas
sobrevivientes también relataron que habían minimizado sus padecimientos personales en
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cautiverio ante los niveles de violencia que sufrieron sus cónyuges, familiares o compañeros de
militancia durante la detención, de los cuales la mayoría se encuentra desaparecida. El delito de
violencia sexual fue muchas veces ocultado “para no desviar la atención ‘de lo más importante’:
conocer el destino de sus entes queridos. Por otro lado, en algunos casos [las víctimas] han
buscado proteger su entorno [social] de ‘al menos una parte’ del horror sufrido” (Balardini et al.,
2011: 175):
Recién hace poco lo pude decir. Nunca lo había puesto en palabras. No se lo dijimos a los
familiares para no hacerlos sufrir”, comenta un sobreviviente, y otro precisa: “Dentro del
horror que había en los campos de concentración, una violación parecía como algo
secundario. Ante la muerte de mi marido, ante todo lo que se daba allí adentro, todo el
horror, eso era como que quedaba en segundo término (Testimonio de la causa “Molina”,
juicio oral. Extraido del fallo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, junio de 2010)
(citado en: Balardini et al., 2011: 176).
A partir de 2003, las causas judiciales abiertas fueron atomizadas en razón de las
actividades de un determinado centro clandestino de detención (o un circuito que incluía a más de
un centro), a partir del cual operaban diversos actores, de diferentes fuerzas de seguridad y
jerarquías. De este modo, los acusados son sometidos a juicio oral y público, y colectivamente,
de modo que un juicio oral puede involucrar varias causas judiciales contra varios imputados. La
noción de “megacausa”, como mencionamos más arriba, se debe a la reunión de varias causas
centralizadas en un único juicio oral y público. Durante el proceso de la “megacausa” conocida
como “Primer Cuerpo del Ejército”, por ejemplo, fueron reconocidas judicialmente cerca de mil
víctimas y fueron condenados casi cien acusados, entre ellos, “militares del Ejército y de la
Fuerza Aérea, integrantes de fuerzas de seguridad, inteligencia y servicios penitenciarios, desde
el jefe máximo, el ex-ditador Rafael Videla, hasta los torturadores” (Rafecas, 2011: 165). Otras
megacausas conocidas como “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo” abarcan en torno a
trecientas víctimas y veinte acusados. Otra megacausa de enormes proporciones y complejidad es
la que investiga los hechos ocurridos en la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, en
Buenos aires. Debido a su complejidad, esa causa, que tiene cincuenta acusados y seiscientas y
cincuenta víctimas, tuvo que ser fraccionada en tres megacausas. Otra megacausa, relativa a un
centro clandestino en la provincia de Córdoba conocido como “La Perla”, tiene cuarenta y cuatro
acusados8. Esta megacausa está compuesta por otras dieciocho causas judiciales, cuenta con
novecientos ochenta y tres testigos, e investiga lo ocurrido a cuatrocientas quince víctimas.
Las megacausas sólo pudieron y pueden ser llevadas adelante con la providencial
preparación de los testigos. Como ya mencionamos, puesto que el proceso abarca, además de
civiles que colaboraron con la represión, también militares y agentes de seguridad de jerarquía
inferior, con raras excepciones, la única prueba que queda son los testimonios, tanto de
sobrevivientes como de familiares y amigos próximos. Desafortunadamente, los agentes de
menor jerarquía del aparato represor, muchas veces, tenían documentación falsa o simplemente
usaban apodos en sus tareas ilegales, lo que dificulta su identificación por parte de la justicia
penal (Yanzón, 2011: 152). La preparación de los testigos implica orientarlos y facilitarles
previamente elementos ante el momento inusual de tener que declarar en un juicio oral y público.
Además de eventual ayuda psicológica y de protección policial, el testigo recibe casi siempre sus
8

Ver diario Página 12 de 24/12/2012, link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-210521-2012-12-24.html Acceso en 26 de
marzo de 2018.

9

121

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

propias declaraciones anteriores, por ejemplo, aquellas declaradas en la CONADEP o en causas
anteriores en que también testificó.
Con el avance sin precedentes de las causas juzgadas actualmente, es común que surjan
nuevos testigos durante los juicios orales y públicos o en declaraciones ante la fiscalía. Un
ejemplo se dio en el juicio de la causa conocida como “Masacre de Fátima”, que constituye la
megacausa “Primer Cuerpo del Ejército” de la Capital Federal y se refiere al fusilamiento de un
grupo de prisioneros políticos. En esta causa fue preciso recurrir al testimonio de un
sobreviviente que había sido citado en muchos relatos, pero cuya confirmación era
imprescindible. Otro factor que ayuda a mejorar los relatos, ya que aporta informaciones
técnicamente confiables, son las identificaciones de osamentas realizadas por el Equipo
Argentino de Antropología Forense. Al revelar el paradero y la identidad de un desaparecido, los
relatos de los testigos ganan más objetividad. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015,
las megacausas encuentran dificultades en la esfera judicial. Sin embargo, las investigaciones
continúan. Muchas megacausas se encuentra todavía en pleno proceso y es difícil estimar hasta
cuándo se pueden extender.
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RESISTÊNCIA À OPRESSÃO:
O CASO DINAMARQUÊS NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Autora: Silmara Cosme Cravo
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O presente texto aborda a insegurança e a resistência à opressão. Trata-se do
artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Transcrevemo-lo:
Artigo 2º. O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos
naturais e imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade, a propriedade, a
segurança e a resistência à opressão (BRASIL, 2018).
O tema merece estudo atualmente devido às contingências pelas quais o mundo
passa, a saber: o terrorismo contra o poder; as ameaças de reincidência de autoritarismo
e de totalitarismo, a disponibilidade do Direito e o aumento da intolerância que dificulta o
convívio entre as pessoas. Com fulcro na ideia de segurança, estudar-se-á o conceito de
segurança em suas vertentes segurança jurídica, segurança econômica e segurança
social. Um dos desdobramentos de se viver sob opressão deságua na insegurança. Por
exemplo, mantendo os judeus sob regime de opressão, os nazistas praticaram
reiteradamente processos de desnacionalização que ao cabo resultaram em ter massas
de pessoas apátridas. Sob opressão, judeus foram mandados por nazistas a campos de
concentração e de extermínio. Resistir à opressão é direito natural do homem. A
resistência surge como consequência e resposta a isso tudo; a desobediência civil faz
parte do mecanismo de salvaguarda da existência da vida em jogo. Em termos teóricos, a
relação entre resistência e desobediência pode aqui ser levada em conta ao se tomar a
seguinte explicação: “O direito de resistência, tal como reconhecido pela doutrina,
abrange duas espécies de direitos, em pólos extremados, cada qual: a revolução e a
desobediência civil” (GARCIA, 2004, p. 314).
No transcurso dessa guerra, um país se recusou a obedecer à ordem de Hitler de
enviar para o extermínio oito mil judeus – este país foi a Dinamarca. Por meio de uma
ação bem articulada que contou com a participação da sociedade civil, do Rei
Dinamarquês Christian X e de alguns oficiais alemães (que deram informações precisas
sobre quando a operação para os campos de concentração seria feita), judeus foram
transportados em barcas pesqueiras rudimentares para a Suécia, em cujo território suas
vidas foram poupadas (LIDEGAARD, 2015).
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Destaque deve ser dado também ao diplomata alemão Georg Ferdinand Duckwitz
que se relacionava com o Estado Maior Alemão com vistas a salvaguardar as vidas de
judeus dinamarqueses em cooperação com a resistência dinamarquesa (INITIATIVES
INDIVIDUELLES, s.d.). Trata-se de um justo, denominação dada aos não-judeus que se
empenharam em salvar vidas de judeus. Caso particular em relação aos justos foi o da
resistência dinamarquesa: é que a operação na sua íntegra, no conjunto de forças que
reuniu, ou seja, a empreitada na sua totalidade foi declarada justa sem distinções
individuais pois simboliza uma admirável ação coletiva (PRASQUIER, 2003). Tal
operação não conseguiu evitar que nenhum judeu fosse enviado ao destino desejado por
Hitler. De um modo geral, no caso dos judeus dinamarqueses, Adolf Eichmann fracassou
quanto ao objetivo hitleriano a ser cumprido (MORASHÁ. HOLOCAUSTO, 2004).
1. SEGURANÇA
Na Segunda Guerra Mundial, a Humanidade experimentou o “tudo é possível”
consoante David Rousset, citado por Hannah Arendt, na epígrafe que abre a parte III da
obra Origens do Totalitarismo dessa autora (ARENDT, 2017, p. 413). Arendt também
se refere ao “tudo é possível” ao tratar dos campos de concentração e de extermínio dos
regimes totalitários (ARENDT, 2017, p. 581). Também, nesse sentido ainda, Celso Lafer
(LAFER, 2003, p. 117). Nunca a humanidade sofreu tanta insegurança como ocorreu por
ocasião das guerras mundiais, com as arbitrariedades de leis que eram a expressão da
vontade do ditador. Quanto aos apátridas, vítimas do processo de desnacionalização
muito usado por Hitler antes da Segunda Guerra, o ditador excluiu-lhes o direito à
cidadania, prática reiterada que atingiu populações inteiras. Daí, Arendt, ao tratar do
tema, lançar a famosa assertiva que a pessoa humana tem direitos a ter direitos, o que,
com o processo de desnacionalização, acabava por ser eivado (ARENDT, 2017, p.594).
1. 1. Segurança jurídica
Nos séculos passados, distintas teorias se debruçaram na explicação do
nascimento do Estado e do Estado de Direito. Basicamente, é no Estado que o ser
humano encontra a segurança jurídica que procura, já que no estado da natureza vale a
lei do mais forte. No seio do estado, o ser humano goza de uma segurança formal, como
a garantia atribuída pelo princípio da isonomia: todos são iguais perante a lei. Se hoje
cada país tem o seu próprio sistema jurídico, isto é conseqüência de uma evolução
histórica através do tempo. Muitos países europeus (a maior parte dos países da Europa
Ocidental) e tantos outros países fora da Europa, colonizados por países europeus, têm
2
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seu sistema jurídico fundamentado no Direito Romano, visto que os romanos foram
grandes juristas da antiguidade e conquistaram um vasto império em cujas terras faziam
dominar o seu notável direito. Diz-se Direito Romanista, em virtude da influência exercida
pelo Direito Romano sobre a formação de tais sistemas jurídicos. A esquemática do
Direito Romano utiliza esse método de se partir do abstrato (lei) para se chegar ao caso
concreto (problema que o aplicador do direito tem que resolver) e dessa forma repele o
caminho inverso, o casuísmo, ou seja, a análise de particularismos como ponto de
partida. A lei começa a desempenhar uma função importante a partir dos séculos XV e
XVI: ao legislativo cabe fazer leis para que o Judiciário as aplique.
Anteriormente ao capitalismo era comum que a lei passasse por toda uma
construção para ser editada e promulgada: era o caráter retrospectivo da lei. Olhava-se
para o passado, e ao analisar os fatos e os comportamentos adotados como solução
para as adversidades, o legislador se inspirava nas soluções dadas pelos antepassados
e isto era a sua fonte de inspiração para a confecção da lei futura. Porém, o sistema
produtivo determinou uma dinâmica tão grande em termos de acumulação de capital, que
não é mais possível resolver o problema simplesmente olhando o passado, a tradição,
retrospectivamente. O homem começa a perceber que ele mesmo pode criar as normas e
não esperar que elas venham espontaneamente dos fatos: ele começa a perceber
claramente que ele não é o resultado da tradição; é ele que faz a tradição! A lei é um
instrumento para a disponibilidade e efemeridade do direito voltado a determinados
interesses, o perfil retrospectivo da lei foi perdendo importância a tal ponto que hoje
temos leis de curtíssima duração, o que abala a velha explicação de que a lei é
inovadora, genérica e abstrata. Em épocas em que houve o predomínio dos costumes
sobre a lei escrita, esta simplesmente os declarava e confirmava, sem transformá-los.
Posteriormente, atribui-se à lei a função de renovar-lhes, se eram tidos por atrasados.
O direito vai ficando cada vez mais linguístico, literal. Ocorre no século XVIII a
explosão violenta das codificações. Com o Estado começam as leis que são escritas,
pensadas, fabricadas; o que é direito hoje, amanhã será revogado. Há a disponibilidade
do direito, a possibilidade de trabalhá-lo, torná-lo maleável, descartável. A hermenêutica
surge na medida em que o direito se literaliza. O jurista que se preocupa com interesses
filosóficos do Direito analisa os seguintes aspectos da norma: o metodológico; o
ontológico, que cuida da validade formal da norma; o fenomenológico, que trata da
observância da norma por seus destinatários, e o deontológico, que se ocupa da justiça e
legitimidade da norma. Daí, recorrermos aos princípios. Norma é gênero que comporta as
espécies distintas de princípio, regra e lei.
3
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Princípios são luzes orientadoras que iluminam o caminho a seguir.Os princípios
incidem sobre as regras, que por sua vez incidem sobre as leis que incidem sobre os
fatos. Os princípios são norteadores enquanto que as regras estão sujeitas à aplicação
direta. Os princípios têm caráter valorativo e coexistem entre si, equilibrando-se cada axio
na hora de aplicar um ou outro, já que tem em si uma bagagem de sensibilidade ao
exprimirem vergonha, inconformismo, indignação, repúdia, compaixão etc. As regras
antinômicas se excluem, sendo inviável a coexistência delas. Os princípios não
comportam exceções, já as regras, sim. Quanto à lei, é a espécie de norma que
determina uma hipótese de incidência e caso haja a subsunção da realidade (fato) à
hipótese, uma conseqüência já está prevista pela própria lei. Em havendo conflito entre
princípio e lei, qual prevalecerá? Em tese não poderia haver conflito entre princípio e lei,
posto que o princípio baliza, demarca patamares, dá luzes a orientar a confecção de
regras e de leis. Ao elaborar a lei, o legislador deveria se pautar no princípio e não se
desviar dele. O princípio dá o fundamento de validade da lei. Mas, se ainda assim o
legislador andou mal, prevalece a lei, até que mecanismos, com por exemplo a Ação de
Inconstitucionalidade, tomem a devida providência em relação a ela (lei). A lei é mais
fechada, delimita hipóteses e sob o ponto de vista da lógica é mais fácil de ser entendida:
hipótese, subsunção e conseqüência. Tanto assim, que o art. 5º, inc. II da Constituição da
República reza: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei” (BRASIL, 1988). E não em virtude de princípio...
1.2. Segurança econômica
Como fonte de análise da segurança econômica usar-se-á o texto de Alain Supiot.
O texto original da obra é: Au-delà de l´emploi: transformations du travail et devenir
du droit du travail en Europe e pode ser traduzido como “Para além do emprego:
transformações do trabalho e futuro do Direito do Trabalho na Europa”. Trata-se de um
relatório formulado à Comissão Européia por uma equipe de especialistas de diversos
países da União Europeia (SUPIOT, 1999, p. 149-198). Ocorre que desmembramos a
segurança em três vertentes (jurídica, econômica e social) e para ilustrar a segurança
econômica decidimos partir pelo viés das relações de emprego, as quais ultimamente são
objeto de reformas legais que procuram flexibilizar trabalho e emprego, como a Lei
13.467 de 2017 (BRASIL, 2017).
Vivemos numa era de incertezas. Neste mundo de imprevisibilidades, as
economias se estruturam conforme a exigência de flexibilidade diante do incerto. A
evolução dos Direitos do Trabalho e dos sistemas de proteção social não são alheios,
4
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não estão fora do que concerne ao diálogo social europeu. A incerteza afeta os que
oferecem seu trabalho no mercado e afeta o Estado – que é, afinal, o responsável por
aparar as arestas de eventuais desajustes na sociedade. Flexibilização do trabalho e
capacidade das pessoas: como conciliar duas ideias tão opostas, como a flexibilização e
a segurança? Para respondê-la há que se levar em conta considerações que podem ser
resumidas ao seguinte: inovar de uma proteção passiva para uma segurança ativa e
capacitar o contingente humano para a flexibilização. Da proteção passiva à segurança
ativa (de la protection passive à la sécurité active): há que se encarar o problema da
incerteza, já que é impossível reduzir a um risco previsível relações complexas tais como
as que vivemos hoje. A flexibilização, para ser eficiente, há de ser baseada na segurança
das pessoas.O autor estabelece a importância vital existente entre capacidade de
trabalho e liberdade efetiva. Finda por criticar os atuais sistemas que não lutaram contra
a precariedade das condições de trabalho.
Compreende-se melhor a diferença entre proteção e segurança conforme a
maneira em que esta integre aquela. Somente pode haver pacto de confiança numa
situação do trabalho na qual o indivíduo tenha a segurança de que os projetos de vida
que lhe afetam diretamente possam ser realizáveis. A segurança de vida deve estar
vinculada a um padrão mínimo de existência indeclinável diante da pressão da
flexibilização; há que se reconhecer que há elementos que não se flexionam.
Política do trabalho e subsidiariedade (politique du travail et subsidiarité): a
conjugação de ambas é a única via suscetível de combinar positivamente flexibilização e
segurança, quer dizer, de levar a cabo uma política do trabalho centrada nas trajetórias
de vida e emprego das pessoas e cuja atuação não mais seria corretiva, mas sim
preventiva, com fulcro no indivíduo considerado a médio e longo prazo. A premissa desta
política é a de que todos os indivíduos sejam livres e responsáveis por suas vidas e
projetos, mas ainda assim, há um momento nas suas vidas em que se faz necessário que
as instituições sociais se ocupem deles, segundo o princípio da subsidiariedade,
proporcionando aos indivíduos condições necessárias para que assumam suas
responsabilidades ao invés de exercê-las em seu lugar.
O autor propõe algo: o fundamento econômico da informação e da consulta aos
trabalhadores de uma empresa. Apresenta, assim, como solução o diálogo social ou
concertação. Em suma, a primazia do trabalho, a excelência do trabalho faz com que o
homem atinja a sua realização; o desemprego ocasiona a deterioração da condição
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humana, afeta a dignidade da pessoa humana e traz implicações para a seara da
proteção social ao deflagrar consequências perversas.
1.3. Segurança social. Sistema de segurança social
a) sistema: conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados.
Conjunto de ideias logicamente solidárias, consideradas nas suas relações. Conjunto de
regras ou leis que fundamentam determinada ciência, fornecendo explicação para uma
grande quantidade de fatos. Etc. Isso, segundo Antônio HOUAISS, no verbete ‘sistema’
do dicionário de mesmo nome.
No âmbito jurídico, foi em 1917 com a obra O ordenamento Jurídico que Santi
Romano explicou que o direito – enquanto uma sociedade organizada e ordenada – é
uma instituição (ROMANO, 2008). Tal explicação teve o mérito de ter alargado os
horizontes da experiência jurídica para além das fronteiras do Estado e ainda mais: ter
introduzido esta noção de ordem, de disposição das coisas, de arranjo, de integração. E
era aqui aonde se queria chegar – que não adianta uma exposição aleatória,
individualizada de elementos, sem que haja um encadeamento e um compromisso de um
elemento perante o outro. Hoje, é mais usual dizermos sistema jurídico ao invés de
ordenamento jurídico, porque também desde 1917 até a atualidade, o próprio direito
tornou-se mais complexo, um sistema jurídico.
b) segurança: mais amplo do que o tema da previdência, a palavra segurança é mais
adequada e mais complexa que seguridade, sendo por vezes designada como certeza.
c) social: adjetivada por social, a segurança social é maior que a seguridade social dada
no caput do art. 194 da Constituição (BRASIL, 1988).
Portanto, sistema de segurança social trata-se do estudo de um complexo cujo
tema não se esgota na seguridade social (saúde, previdência e assistência) daqueles
trabalhadores que hoje estão na ativa, mas amanhã não necessariamente. A Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão, admitidos pela Convenção Nacional em 1793,
rezava no art. 21: “Os auxílios públicos são uma dívida sagrada. A sociedade deve a
subsistência aos cidadãos infelizes, quer seja procurando-lhes trabalho, quer seja
assegurando os meios de existência àqueles que são impossibilitados de trabalhar”
(DHnet Direitos Humanos, 2018).
No Brasil, foi o Decreto 4.682 de 1923 do deputado federal Eloy Chaves o
primeiro de característica previdenciária, que instituiu a aposentadoria para os
6
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funcionários de ferrovias (BRASIL, 1923). Hoje, o art. 6º da Constituição dispõe que: são
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988). Sendo o tema segurança
social de caráter protetivo, não poderia estar à mercê de mecanismos frouxos como
medidas provisórias. Por exemplo, em 2016 houve uma medida provisória que alterou a
carência para benefícios da Previdência Social e que não foi convertida em lei.
2. DA INSEGURANÇA À RESISTÊNCIA
Não há como se negar que na normalidade das coisas floresce a estabilidade das
relações entre os homens. Portanto, não foi à toa que o totalitarismo evoluiu em ambiente
caótico,

inseguro,

pois ele se alimenta da instabilidade,

do movimento,

da

descontinuidade, da incerteza e da mentira (LAFER, 2003, p.80-81). Isto foi válido para
as duas vertentes do totalitarismo, a saber, a do capitalismo que comportou o nazismo e
a vertente socialista que comportou o stalinismo. Neste trabalho, é a primeira vertente o
objeto de estudo.
A Constituição de Weimar não chegou a ser ab-rogada por ocasião do regime
nazista e foi por intermédio de uma lei que Hitler assumiu o poder, tornando-se ele a
fonte de toda legalidade positiva. A partir daí, ele foi o mentor de uma operação
gigantesca para desarraigar da terra as raças indesejáveis com o objetivo de fazer
triunfar a raça pura ariana. Valendo-se da legitimidade totalitária, aplica a Lei da
Natureza, para alcançar tal fim. A esta altura da História, ocorre para Hannah Arendt a
ruptura (LAFER, 2003, p. 81 e p. 117), um abismo entre o passado (no qual o conceito de
dignidade humana vinha evoluindo num diapasão) e o futuro vindouro amargo que vai
tratar determinados seres humanos como uma massa amorfa, sem personalidade, sem
passado, sem memória, enfim, como sendo coisas identificadas por números dentro dos
campos de concentração. Há ruptura também no campo jurídico no que tange à
metodologia, à ontologia, à fenomenologia e a deontologia, já que tudo torna-se muito
enxuto: a justiça se identifica com a Lei da Natureza que é válida, porque posta no
sistema segundo a obediência do critério exigido para tal. Ocorre, assim, a crise da
legalidade, a identificação da justiça com a lei desprovida de conteúdo axiológico, a
subordinação das esferas da vida às exigências da política e o total descaso pelos
direitos civis (ARENDT, 2017, p.434-527).
Ocorreu, então, o agigantamento do Estado totalitário: de estrutura basicamente
formal, foi se tornando cada vez mais burocrático, técnico, engendrador da opressão
7
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(ARENDT, 2017, p.528-639). É no campo da fenomenologia, no entanto, que aparecem
os primeiros sinais de desgaste, já que não ocorre a devida observância da lei da forma
desejada; e isto, tanto da parte dos conquistados como da parte dos próprios alemães: é
que também para eles a confiança no sistema vai desaparecendo pouco a pouco. A
resistência, então, no totalitarismo, não é contra a figura do opressor, mas sim contra o
“sistema”. O direito de resistência é gênero que comporta duas outras espécies de direito
(GARCIA, 2004, p. 314):
A) Direito de revolução: exerce-se para a modificação, fora dos quadros constitucionais,
ou extra-ordenamento jurídico, dos fundamentos do direito e do Estado, ou a restauração
da ordem constitucional;
B) Desobediência civil: processa-se dentro do ordenamento jurídico. Pode ser:
B.1) Passiva: forma de dissentir quando se traduz na inércia sempre alertante do seu
significado e na sua demonstração;
B.2) Ativa: forma de resistir a todas as modalidades de violação a direitos e constitui-se
em medida de proteção às prerrogativas da cidadania – a participação no poder decisório
dos governos, do Estado.
Lafer, por seu turno, entende que a desobediência civil pode consistir tanto num
fazer ilícito, quanto num não-fazer, numa omissão ilícita (LAFER, 2003, p. 201).
Em seguida abordaremos a resistência dos dinamarqueses, através da
desobediência civil, à política antissemita do invasor nazista.
Como fonte de consulta, tomamos o texto de P. Coulon intitulado Danemark,
1943: La résistance civile face au génocide cuja tradução livre nossa é “Dinamarca,
1943: A resistência civil ao genocídio”. A Dinamarca havia sido invadida pela Alemanha
desde 9 de abril de 1940 e sob o regime de ocupação, conviviam dinamarqueses e
alemães. Em 25 de novembro de 1941, os alemães tentaram forçar o governo
dinamarquês a aceitar um pacto que colocaria a Dinamarca ao lado das potências do
Eixo contra os Aliados e que teria como consequência a supressão do Partido
Comunista, a prisão da maioria de seus membros e a criação de um corpo livre
dinamarquês composto de voluntários a defender o fronte leste. Tal notícia deflagrou
entre os dinamarqueses uma série de motins ao longo do país, bem como a resistência
veio a tomar uma nova feição, ocorrendo greves e sabotagens, a partir de então. A
situação se agravou a ponto de em 28 de agosto de 1943 os alemães endereçarem ao
8
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governo dinamarquês, um ultimato severo: o governo deveria suprimir o direito de greve,
de manifestação e de reunião, além de proclamar a lei marcial e condenar os
sabotadores à pena de morte, sanção esta já abolida, à época, na Dinamarca. O
governo, certamente encorajado pela resistência da população, ao invés de se submeter
à ordem como houvera feito em 1940 e 1941, recusou o ultimato e simplesmente cessou
de funcionar. Por seu turno, o Rei Dinamarquês Christian X, dessa data em diante, deuse por prisioneiro dentro de seu próprio palácio (onde estava efetivamente sob a mira das
tropas alemãs) e a máquina de guerra alemã Wehrmacht assumiu o controle do país. É
nesse contexto histórico que, três semanas mais tarde (18 de setembro de 1943), Hitler
ordenou a deportação dos judeus que se encontravam em solo dinamarquês.
Porém, os responsáveis alemães que ocupavam o país desde há vários anos e,
portanto, conheciam de longa data a atitude da população, recusaram-se a dar
cumprimento a tal ordem; até mesmo o general Von Hannecker recusou colocar suas
tropas à disposição do plenipotenciário do Reich, o Doutor Werner Best, fato este
testemunhado por ele mais tarde, na ocasião de Nuremberg. Um dos homens de
confiança de Eichmann, o impiedoso Rolf Gunther, é então enviado por ele à Dinamarca,
cuja missão tampouco daria certo, posto que nem mesmo ele conseguiria convencer os
colegas lotados em Copenhague. Werner Best deslocou-se para Berlin a fim de negociar
a sorte dos judeus da Dinamarca e obteve mais tarde a promessa de que todos os
judeus, quaisquer que fossem suas influências, haveriam de ser deportados para
Theresienstadt, na então Tchecoslováquia, que era uma espécie de gueto para receber
judeus poupados do extermínio. Decidiu-se, então, que na madrugada de 2 de outubro de
1943 os judeus seriam capturados e enviados ao destino que lhes era reservado. Mas a
situação era peculiar, já que não se podia contar nem com os dinamarqueses, nem com
os judeus (por certo), nem tampouco com as tropas alemãs lotadas na Dinamarca, sendo
preciso então trazer unidades de polícia da Alemanha para efetivar a empreitada de
procura dos judeus, casa por casa. Porém, alguns dias antes da data fatídica, um agente
de transporte alemão, Georg Ferdinand Duckwitz, provavelmente alertado por Werner
Best, revelou os desígnios alemães a funcionários dinamarqueses (COULON, s.d.).
A reação dinamarquesa diante da novidade não se fez por esperar e mesmo
Werner Best se apresentou espantado com a notícia: dele, o Ministro dos Negócios
estrangeiros da Dinamarca exigiu uma explicação, com relação aos rumores então
levantados. A população civil se uniu ao governo para resistir à deportação dos judeus. O
Rei Dinamarquês Christian X advertiu a embaixada alemã, por meio de um documento
oficial, de que, na insistência de tal propósito, seria ele o primeiro cidadão dinamarquês a
9
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carregar consigo a estrela amarela de David, que caracterizava os judeus na guerra. No
imaginário dinamarquês, trata-se - o Rei Christian X - do monarca que jamais se curvou a
Hitler. Diversos oficiais superiores se associaram igualmente aos protestos. A população
dinamarquesa (que estava em estado de vigília esperando pela ocasião da deportação e
que anteriormente tivera a coragem de esconder ou misturar em seus lares os judeus)
finalmente se empenha, ajudando os judeus a serem transportados em barcas
pesqueiras rudimentares que partiam desde vários pontos da costa da Dinamarca para
alcançarem a Suécia, cujo solo lhes haveria de poupar a vida (COULON, s.d.).
Por óbvio, que a polícia alemã não deixou de ir à procura dos judeus em suas
residências, mas foi antes advertida por Werner Best para que seus homens não se
valessem da força para tal propósito, sob pena de intervenção da polícia dinamarquesa,
se tal ocorresse. Os policiais alemães somente teriam o direito de capturar os judeus que
os deixassem entrar. Mensurou-se, assim, o resultado da resistência dos dinamarqueses
e da não-colaboração de determinadas autoridades alemãs diante das ordens nazistas:
de um total de 7.800 judeus dinamarqueses, apenas 477 pessoas foram detidas. Dentre
estas, umas 50 foram poupadas de partir, sob alegação de más condições de saúde.
Finalmente, somente 425 judeus, ou seja, 5% da população judia dinamarquesa,
embarcaram no vapor alemão “Wartheland”, que estava equipado para transportar cerca
de 5.000 pessoas. Porém, a resistência dinamarquesa não se contentou por aí em salvar
os judeus dinamarqueses. Após repetidas demandas, uma delegação da Cruz Vermelha
bem como representantes do governo dinamarquês puderam visitar o campo no decorrer
do verão de 1944 levando aos judeus aí instalados mantimentos. Mais tarde, por ocasião
do livro a respeito de Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt escreveria que em
Theresienstadt, os judeus dinamarqueses “desfrutavam de privilégios especiais em
relação aos demais, já que as instituições e indivíduos da Dinamarca não cessavam
jamais de perquirir sobre a sorte deles”. O balanço final é que 48, entre eles, morreram número relativamente baixo, se considerarmos a idade média do grupo. Por ocasião do
seu processo, Eichmann diria que “por diferentes razões, as operações projetadas
concernentes aos judeus da Dinamarca haviam fracassado” (COULON, s.d.).
3. DESOBEDIÊNCIA CIVIL CONSOANTE CINCO AUTORES DISTINTOS
3.1. Luigi Ferrajoli
Para o autor italiano, há uma incompatibilidade entre o Estado de Direito e a
obrigação moral dos cidadãos de obedecer às leis. Para Ferrajoli, o cidadão - tem sim 10
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um dever jurídico de obedecer às leis; irrelevante, pois, a discordância ou a concordância
por parte da pessoa quanto à moral, já que o Estado de Direito é algo distinto da
moralidade. Não há que se tratar disso nem em termos políticos (o Estado não exige
obrigação política), nem tampouco em termos morais, ainda que a adesão moral possa
ser merecida: exige o Estado, conclui o autor, a obrigação jurídica de obedecer suas leis.
“O modelo exige, antes, a não-adesão e a desobediência civil quando o funcionamento
efetivo do ordenamento entre em conflito com valores morais e políticos que se
considerem fundamentais (FERRAJOLI, 2001, p. 931).
3.2. Henry David Thoreau
Thoreau escreveu A desobediência civil em fevereiro de 1848. A obra exerceu
mais tarde influência sobre o conceito de resistência passiva, desenvolvido por Gandhi. O
autor diz que era visitado uma vez por ano pelo cobrador de impostos, e nele via a figura
da coerção do Estado. Ocorreu, a Thoreau, não pagar impostos, pois assim ele estaria
deixando de colaborar com os Estados Unidos da América, resistindo ao governo civil. E
foi o que fez por 6 anos consecutivos. Até que um dia foi abordado por outra figura
representante do Estado: o carcereiro que o mandou à prisão. Alguém interferiu por ele e
pagou-lhe o devido, sendo Thoreau posto em liberdade no dia seguinte. Tal episódio
serviu de inspiração para a obra ora analisada.
A desobediência civil pode ser tomada sob o ponto de vista do indivíduo, em sua
singularidade. O cidadão desobediente é o sujeito passivo do direito e por meio da ação
praticada invoca, aos olhos de todos, a renovação da norma que já não se adapta mais à
realidade experimentada. É um ato de protesto; é análoga à objeção de consciência, mas
dela distinta, porque nesta há um impasse do indivíduo com sua consciência (aspecto
interno dele com ele mesmo). Já na desobediência civil vista como direito humano de
primeira geração, opera o impasse entre o indivíduo e o governo civil. O apelo de
Thoreau à resistência é aqui transcrito: “Todos os homens reconhecem o direito de
revolução, isto é, o direito de recusar lealdade ao governo, e opor-lhe resistência, quando
sua tirania ou sua ineficiência tornam-se insuportáveis” (THOUREAU, 2016, p.14).
3.3. Mohandas Karamchand Gandhi
Se em Thoreau foi analisado o aspecto individualizado da desobediência civil,
será ora analisado, o aspecto coletivo dela. Na obra Autobiografia: minha vida e
minhas experiências com a verdade fica claro que Gandhi primava a coletividade: lutou
a vida toda pela melhoria de condições de vida dos indianos; sugeriu métodos de ensino
11
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para os estudantes; não se cansava de peticionar aos órgãos públicos para que melhores
condições de vida fossem oferecidas a viajantes de terceira classe; para que lavradores
de alma manchada de anil tivessem rede de saneamento instaladas em seus guetos;
para que os hábitos dos indianos fossem respeitados na África do Sul; mobilizou
contingentes de pessoas por conta de seu jeito de lidar com o público; deflagrou greves
gerais na Índia e finalmente convenceu o Império Inglês a promover a independência da
Índia. Foi em Thoreau que Gandhi encontrou inspiração para sustentar a Satyagraha –
palavra inventada por seu sobrinho em um concurso, para designar: firmeza da verdade
diante da injustiça. Na luta pela emancipação da Índia, a desobediência civil é uma ação
coletiva, experiência vivida depois de já ter convencido o povo indiano a deflagrar uma
greve geral ao longo da Índia, operação esta bem sucedida. A ação, em sendo coletiva,
só alcança o sucesso se aderida por todos. Nisto, guarda afinidade com o direito de
greve, onde é um por todos e todos por um.
O termo ahimsa é sânscrito (a = não + himsa = dano ou injúria) e significa “nãoviolência” em qualquer das esferas da ação humana: física, verbal e mental. A
desobediência civil em Gandhi é dita passiva, visto que a não-violência é o antídoto
eficaz a combater a violência inerente ao sistema. Consoante Gandhi, desde logo o
homem está inserido no contexto de participação do himsa devido ao fato de sua
existência ocorrer em sociedade, o homem é um ser social. Enquanto continuar assim,
não lhe escapa participar do himsa que a própria realidade da sociedade envolve.
“Quando duas nações estão lutando, o dever daquele que fez o voto de ahimsa é parar a
guerra. Aquele que não está à altura desse dever, (...) pode tomar parte na luta, e mesmo
assim tentar de coração libertar da contenda a si mesmo, sua nação e o mundo
(GANDHI, 2003, p. 302).
3.4. Maria Garcia
Para Maria Garcia, a desobediência civil é um direito fundamental de garantia das
prerrogativas da cidadania. Enfatiza, em seu estudo, que os direitos de resistência não
são autorizados pelo Direito Positivo, explicitamente, em tempos atuais. A Constituição
Francesa de 1793 fundamentou a inclusão do direito individual de rebelião em seu texto,
entre os chamados direitos do homem. Em seguida cita Vareilles Sommières, para quem
o direito de resistência justifica-se pela ideia de legítima defesa (GARCIA, 2004, p.157158;165).
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Ao mencionar Machado Paupério, Maria Garcia identifica um tríplice aspecto na
recusa à obediência civil, ou seja: a oposição às leis, a revolução e a resistência à
opressão; nesta, concretiza-se a revolta contra a violação, pelos governantes, da ideia de
direito de que procede o Poder cujas prerrogativas exercem (GARCIA, 2004, p.166-168).
Garcia faz um estudo interpretativo e remete o leitor ao art. 5º, § 2º, da Constituição da
República, indicando-o como o local do texto constitucional a agasalhar o direito à
desobediência civil (GARCIA, 2004, p.211-239):
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte (BRASIL, 1988).
É que a cidadania compreende todos os direitos previstos na Constituição e,
ademais desses, os decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados; portanto, a
desobediência civil, em sendo direito fundamental, decorre do regime constitucional dos
direitos fundamentais e do princípio republicano que informa o Estado brasileiro, o qual
tem na cidadania, um dos seus fundamentos, consoante o art. 1º, inciso II, da
Constituição da República (GARCIA, 2004, p.240-279):
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito
e tem como fundamentos:
II - a cidadania (BRASIL, 1988).
Some-se a isto que todo o poder emana do povo: art. 1º, parágrafo único, da
Constituição da República:
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 1988).
O cidadão, detentor da soberania popular, tem o poder de elaborar a lei e
igualmente, o poder de deixar de cumpri-la, para exigir a sua alteração ou revogação
13
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mediante petição aos poderes Públicos, quando conflitarem com a ordem constitucional
ou com os direitos e garantias fundamentais (GARCIA, 2004, p. 280-302).
3.5. Hannah Arendt e Celso Lafer
Na sua obra A reconstrução dos Direitos Humanos Celso Lafer dialoga com o
pensamento de Hannah Arendt, de quem foi aluno em curso nos Estados Unidos. Tanto
Lafer quanto Arendt são judeus. Lafer não chegou a vivenciar a experiência de ser um
refugiado, situação pela qual passou Arendt, não passou por processo de
desnacionalização; porém, no diálogo que estabelece com ela, mergulha profundamente
no drama que a perda de cidadania acarreta e no clamor “direito a ter direitos” (LAFER,
2003, p. 146-166).
Quanto ao posicionamento de Arendt em relação à desobediência civil, é
aproximadamente o de Gandhi, já que também para ela, só repercute a desobediência se
praticada por certo número de pessoas com interesses convergentes. Um segundo
aspecto de sua teoria, também semelhante à de Gandhi, é a não-violência. Destaca que
o instituto tem uma dupla função, pois ao não divergir, sabe-se que, de certo modo, se
está consentindo com o governo (LAFER, 2003, p. 203-213).
Celso Lafer, por seu turno, dedica o capítulo VII da sua obra à “Resistência à
opressão e a desobediência civil: a obrigação político-jurídica”. Começa por explicar que
não vai descrever como a norma obriga, notórias que são a força dos governantes e a
sanção. Enfatiza um outro aspecto, qual seja, o da reciprocidade de direitos e deveres na
interação entre governantes e governados, já que aí está o fulcro do tema resistência: se
o legislador reivindica obediência, o governado reivindica o direito a ser governado
sabiamente e por leis justas; há uma confiança (Locke) estabelecida por eles na relação
que estão a manter. O direito de resistência é conseqüência de uma crise no estado da
sociedade civil, já degenerada, a estas alturas, ao alcançar tal ponto. Há um direito
natural dos homens de não se deixarem ser oprimidos pelos governantes; é justamente
nessa relação oprimido versus opressor que se afirma a liberdade e a soberania popular.
Com o agigantamento do Estado, o eixo se desloca da desobediência ao tirano para a
desobediência a um sistema, sendo que a crise da legalidade, ou seja, o saturamento da
identificação da justiça com a lei, e o reducionismo, colaboraram para tal. O autor indica,
em seguida, exemplos históricos que desembocaram na erosão do dever moral de
obediência à lei (LAFER, 2003, p. 187-236).
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É de Celso Lafer a ideia de desobediência civil como a ação que objetiva a
renovação da norma por intermédio da publicidade do ato de transgressão, já que aponta
a injustiça da lei. O autor questiona ainda se é o Estado o lugar geométrico da
positividade jurídica nas sociedades contemporâneas; se outrora havia uma legitimidade
centrípeta, voltada para dentro, que levava à fidelidade ao ordenamento, a tendência
atual é a de uma legitimidade centrífuga, voltada para fora, para o particularismo de
temas específicos (LAFER, 2003, p. 201-202). Nisto, Celso Lafer se aproxima de Allain
Supiot no texto trazido à luz no tema segurança econômica, quanto ao diálogo social.
Ele, também como Hannah Arendt, entende que a desobediência civil tem
afinidades com os direitos individuais exercidos coletivamente, e exemplifica,
mencionando o direito de greve, que demanda “uma sólida e vigorosa ética de grupo”
(LAFER, 2003, p. 200). Neste capítulo VII é que Celso Lafer faz menção à Segunda
Guerra Mundial e as resistências na Europa, fonte de inspiração para o trabalho ora
apresentado (LAFER, 2003, p. 195-196). Celso Lafer entende que o caminho da
desobediência civil é o da não- violência: “(...) Diante desta maciça inserção da violência,
uns reagiram optando pelo pacifismo e pela não-violência – é o caminho da
desobediência civil (...)” (LAFER, 2003, p. 203-213).
Para Lafer “a desobediência civil pode consistir tanto num fazer ilícito, quanto
numa omissão ilícita”, reconhecendo, portanto, as duas modalidades: a desobediência
por ação e a desobediência por omissão (LAFER, 2003, p. 201).
4. JUDEUS NO NORTE DA ALEMANHA E NA ESCANDINÁVIA. DINAMARCA.
A história da migração é a própria história do mundo e das religiões, da busca do
ecúmeno, das possíveis áreas habitáveis, da apropriação do solo. Na Idade Média surge
o despertar do comércio. Em tempos remotos, os feudos foram criados como forma de
proteção em relação aos invasores bárbaros. Na economia feudal, tudo era produzido
internamente. Ocorre que com o passar dos anos houve um extravasamento da
economia interna que transcendia a célula do feudo, o que possibilitou a venda do
excedente produzido intramuros em locais externos: em cruzamentos de estrada, em
feiras, nos burgos. O florescer do comércio fez por revelar os judeus como bons
comerciantes, fato que foi sendo confirmado com o decorrer dos tempos.
A Reforma Protestante veio a modificar as coisas na Europa. A princípio, os
judeus julgaram que a nova corrente religiosa traria aliados para o judaísmo; porém, se
deram conta de que os protestantes poderiam ser tão antissemitas quanto eram os
15
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católicos. O Sacro Império Romano era, de modo geral, território pouco hospitaleiro para
os judeus. Se anteriormente os judeus podiam apelar ao imperador diretamente, a partir
de então teriam de argumentar com senhorios locais. Em 1612, o Imperador Matias
resistiu aos antissemitas e enforcou idealizadores de um pogrom (consoante Antônio
Houaiss, série de pilhagens, agressões e assassinatos cometidos contra uma
comunidade, esp.os judeus) em Frankfurt. Os judeus foram bem sucedidos em outras
cidades da Liga Hanseática, no norte da Alemanha. A Liga possibilitou oportunidades de
comércio com cidades escandinavas e do Báltico (JOFFE, 2017, p. 232-233).
O fato de a Dinamarca ter recepcionado os judeus e seus territórios tem a ver com
a peculiaridade de tino para o comércio que o povo de Israel tem. Entre os países
escandinavos, foi a Dinamarca o primeiro país a aceitá-los. Em 1622, o rei Christian IV
convidou judeus sefardistas de Amsterdã a se estabelecerem em Glückstadt. Isso
ocorreu porque o rei nutria a crença que com os judeus viria um grande capital. Porém,
foi a partir da década de 1670 que a Dinamarca abriu as portas para os judeus
comerciantes e qualquer outro que quisesse se estabelecer no país. Somente em 1795 é
que foi construída uma sinagoga em Copenhague. Em 1814, direitos foram concedidos
aos judeus dinamarqueses, entre eles, o reconhecimento da cidadania. Em 1849, a
população judaica na Dinamarca era de cerca de 4200 pessoas e em 1921,
aproximadamente 6.000 pessoas. A intolerância religiosa também foi um dos impulsos
para que a Primeira Guerra Mundial fosse deflagrada. Terminada a Primeira Guerra, em
1933, o rei Christian X prometera uma visita à sinagoga central de Copenhague:
efetivamente visitou-a, a despeito da advertência de que não o fizesse. Hitler já havia
subido ao poder. Christian X foi o primeiro monarca nórdico a visitar uma sinagoga
(JUDEUS na Dinamarca, s.d.).
Logo em seguida, a Segunda Guerra Mundial. Tendo como desculpa o conflito
beligerante, Hitler exterminou 6 milhões de judeus. Esse extermínio tem um liame com a
intolerância da fixação dos judeus na Europa depois de terem migrado pelo mundo,
desde o período em que foram obrigados a servir como escravos no Egito e, depois,
avançando mais na linha do tempo, quando partiram da palestina em busca da terra
prometida. Errantes pelo mundo, grande parte deles acabou por se instalar em países
como Polônia, Ucrânia, Rússia, Lituânia e Alemanha em busca de prosperidade. Na
Alemanha, grande parte dos judeus tinha nacionalidade alemã. Daí, o ardil de processos
de desnacionalização em massa que resultariam em tornar apátridas nacionais alemães.
A fim de atenuar o drama da migração dos judeus pelo mundo sem ter um território que
os acolhesse, após a Segunda Guerra Mundial, Golda Meyr negociou a criação de um
16
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estado novo, cujo objetivo é essencialmente acolher os judeus do mundo inteiro num
mesmo território: Israel, que em hebraico quer dizer nada menos do que povo de Deus.
A Dinamarca é um país de dimensões modestas. Porém, foi esse pequeno país o
palco de uma ação bem articulada que contou com a participação da sociedade civil, do
Rei Dinamarquês Christian X e do governo - ação esta de recusa ao cumprimento de
uma ordem de Hitler. É uma Monarquia Constitucional, possui uma área de mais de
43.075 km2 e uma população de 5.140.000 habitantes (DINAMARCA NO BRASIL, s.d.). A
conversão oficial ao cristianismo no século X d. C., por intermédio do Rei Harald. No
decorrer da História, a Dinamarca uniu-se e separou-se da Noruega e da Suécia por
razões sócio-políticas. Quanto à religião, tornou-se luterana no início do século XVI, bem
como a Islândia, a Noruega e a Suécia. Hoje, 94% dos dinamarqueses são luteranos, o
que não impediu o país de acolher em seu território judeus dinamarqueses ou não. Por
ocasião da Primeira Guerra Mundial, a Dinamarca declarou-se país neutro, posição
seguida também pelos demais países escandinavos. Tal declaração de neutralidade foi
repetida em 1936 (DENMARK. DK. Sociedade. História, s.d.).
Após deflagrada a Segunda Guerra Mundial, Hitler, usando da estratégia de
expansionismo do Eixo Alemanha, Itália e Japão, invadiu a Dinamarca em 9 de abril de
1940. Tal como na França, o regime na Dinamarca foi o de ocupação militar. Em acordo
com o Rei Christian X, o governo aceitou o ultimato dado pelos alemães e um governo de
coalizão foi criado. Ambos, rei e governo, convidaram a população a viver normalmente
diante da presença alemã. A atitude dos dinamarqueses, a princípio de indiferença (“se
coucher comme un Danois”) em relação ao invasor, cedeu lugar a uma ativa campanha
de resistência. A ocupação militar de Copenhague em 21 de agosto de 1943 trouxe a
ameaça de uma greve geral no país e aos 28 do mesmo mês, os alemães apresentaram
um ultimato exigindo a proclamação da lei marcial, do julgamento militar dos sabotadores
e demais penalidades rígidas aos resistentes. O Rei Christian X ameaçou abdicar se tal
fosse aceito; quanto ao governo, este rejeitou a exigência alemã. A isto, responderam os
alemães com a suspensão da autoridade governamental, mantendo o rei e seus ministros
sob custódia e apoderando-se do controle do país por meio da lei marcial. A tentativa por
parte dos alemães de se apoderarem dos quartéis reais e do estaleiro naval resultou em
resistência militar. A frota dinamarquesa foi posta ao fundo voluntariamente pelas
próprias tripulações ou acabaram por fugir para os portos suecos. É nesse contexto
histórico que, três semanas mais tarde (18 de setembro de 1943), Hitler ordenou a
deportação dos judeus que se encontravam em solo dinamarquês (COULON, s.d.).
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Tem-se o resultado da resistência dos dinamarqueses mensurado em números:
de um total de 7.800 judeus dinamarqueses, apenas 477 pessoas foram detidas. Dessas,
umas 50 foram poupadas de partir, sob alegação de má saúde. Finalmente, somente 425
judeus embarcaram no vapor alemão “Wartheland”, que estava equipado para transportar
cerca de 5.000 pessoas (COULON, s.d.).
A população dinamarquesa se empenhou em ajudar os judeus para que eles não
fossem entregues às autoridades nazistas, escondendo-os em lares, misturando-os às
outras pessoas. De pontos distintos da costa dinamarquesa partiram judeus
transportados em barcas pesqueiras rudimentares para alcançarem a Suécia, sendo suas
vidas poupadas no território desse país (LIDEGAARD, 2015). Uma dessas barcas está
exposta no Instituto Yad Vashem, em Jerusalém, intitulada “a barca de resgate
dinamarquesa” (DANISH RESCUE BOAT).
5. CONCLUSÃO
A desobediência civil é direito fundamental de caráter e conteúdo não somente
jurídico, mas também moral e ético, devendo ser exercido sempre no sentido do Bem
Comum e na defesa dos direitos fundamentais do homem, dos seus direitos políticos e da
dignidade da pessoa humana.
Não se perca de vista o artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789. “O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos
naturais e imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade, a propriedade, a
segurança e a resistência à opressão” (BRASIL, 2018). Ora, a resistência dinamarquesa
na Segunda Guerra Mundial, ao ser exercida, derrubou o mal hitleriano e ajudou a
estabelecer o bem comum na humanidade, qual seja, a libertação da tirania.
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O TEATRO DO BOI COMO ESPAÇO PÚBLICO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS
CULTURAIS

THE THEATER OF THE BOI AS A PUBLIC SPACE FOR THE PROMOTION OF
CULTURAL RIGHTS
João Paulo da Silva 1
RESUMO

Os direitos culturais entram no rol de obrigações que o Estado deve oferecer, em
virtude do cumprimento de comando constitucional. Os mesmos são essenciais no processo
de formação cidadã e de educação de um povo, uma vez que fazem parte do rol de direitos
humanos. Mediante sua indispensabilidade em toda e qualquer sociedade, o presente artigo
construiu-se a partir da averiguação da oferta cultural gratuita prestada pelo Teatro do Boi,
na cidade de Teresina – Piauí. Localizado no bairro Matadouro, o complexo cultural Teatro
do Boi oferece as cidadãos teresinenses, de maneira gratuita, uma série de cursos e
oficinas culturais, além de possuir uma sala de teatro utilizada para espetáculos e shows. O
estudo teve por objetivo averiguar a oferta cultural prestada pelo Teatro do Boi e seus
principais destinatários, dentro do cenário urbano da capital do Piauí. O referencial teórico
construiu-se a partir da concepção de cultura como fator de desenvolvimento social,
promoção de cidadania e opção de entretenimento público, na perspectiva de que o Estado
deve ser o agente garantidor da cultura de seu povo, em virtude de ser a prestação desta
direito de todos e obrigação do Poder Público. Fez-se uso da pesquisa de campo, de
natureza técnica qualitativa, na modalidade entrevista, com a atual diretora do Teatro do Boi,
a Sra. Ana Tereza Lopes da Rocha e da pesquisa bibliográfica como recurso metodológico
para o estudo. Por resultado, constatou-se que, atualmente, existe uma oferta cultural
pública e gratuita semanal dentro do complexo cultural Teatro do Boi, com disponibilização
de cursos e oficinas culturais nas modalidades dança, artes cênicas, artes plásticas, música,
corte e costura e desenho e pintura em tela, além de uma sala de teatro periodicamente
utilizada para shows e apresentações artístico-culturais. Constatou-se, também, que às
crianças e os adolescentes que residem no bairro Matadouro ou em suas proximidades são
os maiores usufrutuários da oferta cultural pública disponibilizada pelo Teatro.
Palavras-chave: Teatro. Teatro do boi. Direitos culturais. Cultura. Direitos Humanos.
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ABSTRACT

The cultural rights enter into the list of obligations that the State must offer, due to
the fulfillment of constitutional command. They are essential in the process of citizen training
and education of a people, since they are part of the human rights role. Through its
indispensability in any and all society, this article was constructed from the investigation of
the free cultural offer provided by the Theater do Boi, in the city of Teresina - Piauí. Located
in the Matadouro neighborhood, the cultural complex Theater do Boi offers the citizens of
Teresina, for free, a series of courses and cultural workshops, as well as a theater room
used for shows and shows. The purpose of this study was to investigate the cultural offer
provided by Theater do Boi and its main recipients within the urban setting of the capital of
Piauí. The theoretical framework was based on the concept of culture as a factor of social
development, promotion of citizenship and option of public entertainment, with the
perspective that the State should be the guarantor of the culture of its people, because it is
the provision of this right of all and obligation of the Public Power. Field research, of a
qualitative technical nature, was used in the interview modality, with the current director of
the Theater do Boi, Ms. Ana Tereza Lopes da Rocha and the bibliographic research as a
methodological resource for the study. As a result, it was found that, currently, there is a
weekly free public cultural offer within the Theater of the Boi cultural complex, with courses
and workshops available in dance, performing arts, plastic arts, music, sewing and drawing
and canvas painting, as well as a theater room periodically used for concerts and artisticcultural presentations. It was also found that children and adolescents residing in or near the
neighborhood of Matadouro are the largest usufructuaries of the public cultural offer made
available by the Theater.

Keywords: Theater. Theater of the Boi. Cultural rights. Culture. Human rights.
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1 – INTRODUÇÃO

A evolução dos direitos humanos, no decorrer de seu processo histórico de
consolidação, elevou a cultura ao patamar de direito peculiar à condição de ser humano. Os
tratados internacionais de direitos humanos e a legislação brasileira garantem ao seu povo a
oferta de cultura por intermédio do poder estatal e da sociedade civil. A definição de que os
direitos humanos evoluíram a partir de marcos históricos, subdivididos em gerações de
direitos, reflete o conhecimento situado a partir de um modelo tradicional e dentro de uma
perspectiva histórica dominante. Assim, para os adeptos da teoria tradicional seriam os
direitos humanos universais e estariam os direitos culturais situados na segunda onda
evolutiva dos direitos humanos.
Dentro da concepção de garantia de direitos humanos, pela teoria tradicional, os
direitos culturais seriam obrigação do Estado, revestidos de caráter universal. No entanto,
sabe-se que, ainda existem sociedades que sequer possuem o mínimo para sobrevivência.
Nesse ponto, há uma utopia em acreditar que os direitos culturais encontram-se plenamente
assegurados e resguardados pelo poder público, por estarem garantidos em leis e tratados
internacionais, uma vez que os processos de luta e reivindicação constantes pelos direitos
humanos em determinadas sociedades, ainda são pontos de partida para se conseguir
direitos fundamentais mínimos.
A cultura entra no rol de direitos humanos que devem ser assegurados pelo Estado
e são objetos de lutas e reivindicações populares. Categoriza-la é tarefa árdua, em virtude
da amplitude de conceitos e formas que rodeiam seu termo. No entanto, tal deve ser
reconhecida e promovida, na medida em que seus benefícios são essenciais para o
desenvolvimento político, social e econômico de uma nação. Mais que isso, sua promoção é
obrigação do Estado, sem limitar a participação das entidades privadas e da sociedade civil
nessa conjectura.
O contexto histórico-cultural determina que alguns espaços são predestinados a
função precípua de promoção cultural. O teatro é um desses. A movimentação cultural
existente dentro do teatro, sua relação para com o público e o compromisso social existente
em sua concepção, eleva-o a categoria de espaço de exercício de cidadania e efetivação
dos direitos culturais.
Introduzir o teatro na correlação entre direitos humanos e direitos culturais é o
objetivo geral do presente estudo, que teve como objeto de pesquisa o Teatro do Boi,
localizado no bairro Matadouro, na cidade de Teresina – Piauí. Ainda como objetivos, a
pesquisa tomou por base a averiguação da quantidade de oferta cultural pública e gratuita
fornecida aos cidadãos teresinenses, advindas do Teatro do Boi, situados a partir do seu
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usufruto por aqueles que moram nas proximidades do teatro, como também, pelos
habitantes que se situam nas demais zonas.
Os direitos culturais são subcategoria dos direitos humanos, com particularidades e
amplitudes diferentes, a depender do que se é averiguado. O presente trabalho pautou a
cultura no binômio: oferta gratuita pelo Estado/ gozo e fruição pela população. Assim,
entendeu-se que, para que exista participação popular no usufruto dos direitos culturais,
deverá haver facilitação e prestação destes na sociedade. Aos entes públicos, de todas as
esferas de poder, caberá tal responsabilidade, que deve ser reivindicada pelo povo e
tutelada pelo Estado.
Atrelada à difusão de tais direitos, deve existir uma movimentação constante dos
espaços culturais públicos, além de um compromisso político e social no intuito de
promoção cultural como política governamental. Nesse sentido, o resguardo constitucional e
legal sai do panorama textual e ocorre em seio social, associado às benesses que esses
direitos proporcionam a exemplo de: crescimento social, preservação de práticas culturais,
profissionalização a partir da prática de atividades artísticas, lazer, entretenimento cultural,
etc.
O estudo utilizou o recurso metodológico da pesquisa de campo de natureza
técnica qualitativa, na modalidade entrevista, com a Sra. Ana Tereza Lopes da Rocha, atual
diretora do Teatro do Boi e de pesquisa bibliográfica sobre o contexto de surgimento dos
direitos culturais em sua correlação com os direitos humanos, a importância de sua
promoção pelo poder público como obrigação legal e os benefícios destes para o
desenvolvimento social de um povo.
Desta forma, constatou-se o funcionamento ativo e constante do espaço cultural
Teatro do Boi, para além da função precípua inicial que, em regra, um teatro possui, visto
que várias oficinas culturais são disponibilizadas de maneira gratuita à população (aulas de
dança, música, teatro etc). Percebeu-se, também, que os principais beneficiários dos
direitos culturais prestados pelo teatro são as crianças e os adolescentes que moram no
bairro Matadouro e/ou em suas proximidades e que apesar da terminologia “teatro”,
verificou-se que a composição física e estrutural do espaço Teatro do Boi, eleva-o a
categoria de complexo cultural, em virtude da quantidade expressiva de atividades culturais
lá desenvolvidas.

2 – DIREITOS HUMANOS E DIREITOS CULTURAIS

Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos e encontram-se
dispostos em texto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional
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dos Direitos Civis e Políticos. O Estado brasileiro é signatário dos dois pactos, e trata dos
direitos culturais no artigo 215 da Constituição da República Federativa Brasileira, assim
como segue:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais. § 1º O Estado protegerá as
manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.§ 2º A lei
disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá o Plano
Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento
cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II - produção,
promoção e difusão de bens culturais; III - formação de pessoal qualificado
para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV - democratização
do acesso aos bens de cultura; V - valorização da diversidade étnica e
regional (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).

O estudo dos direitos culturais é recente no Estado Brasileiro, como também é em
contexto global, e abarca uma série de proteções e garantias. Como forma de dar um
panorama geral a respeito do que são os direitos culturais, Kauark (2013) aduz que:

De maneira genérica, os direitos culturais versam sobre a liberdade do
indivíduo em participar da vida cultural, seguir ou adotar modos de vida de
sua escolha, exercer suas próprias práticas culturais, beneficiar-se dos
avanços científicos e ter proteção moral e patrimonial ligada às produções
artísticas ou científicas de sua autoria (KAUARK, 2013, p.1).

Os direitos culturais vieram expressamente dispostos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, em 1948, através da Organização das Nações Unidas. No entanto, de
maneira concreta, não se pode afirmar que tais estejam plenamente garantidos por estarem
dispostos em normas internacionais, sobretudo, se analisarmos as dimensões continentais
do Brasil e a variedade de cultura e povos que coabitam dentro de um único território.
As críticas ao modelo tradicional de concepção dos direitos humanos, e assim,
incluam-se os direitos culturais, estão na dicotomia entre o teor das normas e o que
realmente é garantido para uma sociedade. De acordo com Flores (2005), as normas por si
só se baseiam em valores abstratamente considerados universais, quando, veridicamente, a
complexidade dos sistemas sociais não permite que os Direitos Humanos aconteçam
exclusivamente pela sua garantia. Faz-se necessário, pois, que as particularidades dos
indivíduos sejam consideradas, os direitos e garantias mantidos, como também, um
processo de luta constante para ampliação e efetivação dos direitos humanos.
Dentro do atual contexto social, não seria impertinente afirmar, conforme Coelho
(2011), que em pleno século XXI, ainda se viva uma expectativa de direitos, ao nos
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referimos à promoção dos direitos culturais, ainda que a Declaração da ONU sobre os
direitos econômicos, sociais e culturais estabeleça que todos têm o direito de participar da
vida cultural, de sua própria vida cultural e da vida cultural de todos.
Os direitos culturais são exercidos de maneira individual, ainda que o conceito
cultura, em sua vastidão, denote, por vezes, a leiga percepção de unidade cultural em
grupos específicos. Necessário, então, esclarecer que, ainda que uma pessoa faça parte de
uma comunidade específica, com práticas culturais comuns (exemplos: indígenas,
quilombolas, etc), cada ser humano tem o direito de exercer, pleitear ou reivindicar o
gozo/proteção dos direitos culturais de forma singular. Deverás, ao Estado de Direito caberá
mantê-los o mais próximo possível da população, sem limitar as particularidades que nele
existem. Sobre a individualidade destes, Bisch (2011) traz que:

Os direitos culturais como direitos humanos são direitos da pessoa,
“sozinha ou coletivamente”, o que significa que seu sujeito é sempre
individual, mas seu objeto é partilhado (uma referência cultural: língua
religião, ciência...), é um ponto de comunhão, de interação com o outro
(BISCH, 2011, p.30).

Os direitos culturais, na sua relação para com os indivíduos, engloba o direito de
participação cultural. Congregado a participação, temos a contribuição e o acesso, partes de
um todo no que confere a fruição plena destes. A Observação Geral nº 21 da ONU traz o
direito de toda pessoa participar da vida cultural do seu país. Sobre a participação,
contribuição e acesso, o artigo 15 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais faz
uma diferenciação entre as três formas de acesso citadas anteriormente. Vejamos:

a) La participación en la vida cultural comprende, en particular, el derecho
de toda persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a
actuar libremente; a escoger su propia identidad; a identificarse o no con
una o con varias comunidades, o a cambiar de idea; a participar en la vida
política de la sociedad; a ejercer sus propias prácticas culturales y a
expresarse en la lengua de su elección. Toda persona tiene igualmente
derecho a buscar, desarrollar y compartir con otros sus conocimientos y
expresiones culturales, así como a actuar con creatividad y tomar parte en
actividades creativas. b) El acceso a la vida cultural comprende, en
particular, el derecho de toda persona (sola, en asociación con otras o como
una comunidad) a conocer y comprender su propia cultura y la de otros, a
través de la educación y la información, y a recibir educación y capacitación
de calidad con pleno respeto a su identidad cultural. Toda persona tiene
también derecho a conocer formas de expresión y difusión por cualquier
medio tecnológico de información y comunicación; a seguir un estilo de vida
asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la
biodiversidad, el lenguaje o instituciones específicas, y a beneficiarse del
patrimonio cultural y de las creaciones de otros individuos y comunidades.
c) La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda persona a
contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales de la comunidad. Le asiste también el derecho
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a participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como
en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que
incidan en el ejercicio de sus derechos culturales (ONU, 2009, p.4).

As formas de difusão, criação e participação de um povo no exercício dos seus
direitos culturais subdividem-se em: ativo e passivo. Desta forma, quanto ao exercício
destes ativamente, ao indivíduo há a possibilidade de beneficiar-se dos direitos culturais
através da participação, criação de atividades, engajamento nas decisões políticas e
gerenciais que estejam voltadas ao usufruto e proteção da cultura. Já em sua modalidade
passiva, o gozo e fruição dos direitos culturais por um povo é consequência da prestação de
atividades culturais advindas de políticas públicas governamentais, em cumprimento às
metas e diretrizes estabelecidas pelo governo, seja em esfera federal, estadual ou
municipal.
Não que apenas os entes públicos revistam-se da função de garantidores dos
direitos culturais. A sociedade civil também cumpre esse papel. Ocorre que para
averiguação e cobrança de sua oferta em plenitude, para assim verificar se a sociedade
como um todo esteja em gozo, ainda que em potencial, desses direitos, é necessário se
pautar a atuação do Estado, uma vez que por força da lei maior e dos pactos internacionais
de direitos humanos ratificados pelo Brasil, a promoção dos direitos culturais é um dever, o
que não implica dizer que apenas sua positivação é suficiente para seu vislumbre no seio
social.
A proteção aos direitos culturais confere a possibilidade de toda e qualquer pessoa
pleitearem sua oferta, garantia ou defesa, uma vez que os mesmos são resguardados
internacionalmente e assegurados a todo e qualquer indivíduo, única e exclusivamente, pela
sua condição de ser humano. No entanto, hoje, ao se constatar que uma parcela de
pessoas menos favorecidas economicamente esteja, socialmente, em acesso ou busca
desses direitos, chega-se ao ponto de discussão de até onde as normas abstratas
efetivamente irradiam seus efeitos perante o seio social.
Para além da proteção legal que os direitos humanos possuem em normas escritas,
sua consolidação, crescimento e evolução encontram-se vinculadas a um processo de luta
social contínuo e constante. Os direitos culturais, também, são frutos desse processo. Sua
contemporaneidade reflete como ainda é novo, na concepção do todo, pensar nestes
direitos como pautas pertinentes de reivindicação popular. Para isso, essencial o
esclarecimento das funções e benefícios destes, no intuito de fortificar a batalha para sua
prestação pública.
Atualmente, os direitos culturais tornaram-se subcategoria dos direitos humanos,
por fatores que vão da ampla abrangência de formas e conceitos do que seja cultura, do seu
recente resguardo jurídico em nível global, ou das recentes pesquisas sobre sua importância
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para o crescimento e melhoria de um país. Na legislação brasileira, tais direitos foram
elevados ao patamar máximo de direitos fundamentais a partir da Constituição Federal de
1988, que reservou capitulo próprio para tratar da cultura. Sobre a importância dos direitos
culturais como fator de desenvolvimento social, Pedro (2011) diz que:
A necessidade de incorporar os direitos culturais aos direitos fundamentais
assenta-se na altíssima importância política, social e científica que o cultural
adquiriu hoje, após um processo desenvolvido, principalmente na segunda
metade do século passado. Ao velho ideal ilustrado – da cultura como fator
essencial do desenvolvimento pessoal – acrescenta-se agora seu valor
como fator de igualdade e solidariedade, de integração social e
desenvolvimento (PEDRO, 2011, p.44 e 45).

A gestão conjunta de políticas públicas culturais parte de iniciativas e congrega
ações entre o Poder Público e a sociedade. É necessário que o povo interfira e opine sobre
a forma de se pensar a cultura para o todo. As universalidades e particularidades que
existem no processo de pensar os direitos culturais devem atender as expectativas e
necessidades de indivíduos ou grupos sociais, que possuem igual direito de reivindica-los
junto ao Poder Público.

2.1 – A importância dos direitos culturais para um povo

As teorias tradicionais de evolução dos direitos humanos afirmam que seu marco
inicial deu-se ao tempo da contestação do poder absoluto do Estado, associado a
movimentos que pregavam a liberdade do indivíduo perante a soberania estatal. Assim, e
conforme o pensamento de Junior (2010), os direitos culturais fazem parte dos direitos
humanos que devem possuir proteção global e aparece como pleito reivindicado na segunda
onda evolutiva dos direitos humanos, momento em que o povo lutava pela prestação de
atividades estatais positivas, próprias à condição de pessoa humana.
A classificação predominante ora vista nos dá a falsa impressão de que apenas no
início do século XX, época em que eclodiu a segunda onda evolutiva dos direitos humanos,
a visão da teoria tradicional, os direitos econômicos, sociais e culturais foram pleiteados pelo
povo. Ou mesmo que, apenas em 1948, os direitos culturais apareceram, ao ser
estabelecida a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, é incabível pensar
que diante da vastidão de significados que a cultura possui, as sociedades organizaram-se
apenas em meados do século XX, para efetivamente lutarem por tais direitos, ou mesmo,
tais não se fizeram presentes em demais épocas.
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Pensar que a positivação, ou mesmo a proteção dos direitos culturais, ocorreu a
partir de uma Declaração Universal de Direitos é falho, ao tempo em que universaliza os
direitos culturais, sem pensar nas particularidades e nas formas diferentes de ser dos
indivíduos perante sociedades diversas. Outro ponto de crítica a essa universalidade
consiste na exclusão dos próprios indivíduos como atores sociais de produção e militância
pela cultura, o que desmistifica a ideia da existência harmônica de um Estado garantidor de
direitos, que surge a partir das reivindicações populares a um dado tempo, de acordo com
as necessidades de um período. A partir desses pontos, pensar em direitos culturais vai
além da limitação de surgimento em fases determinadas, pois, como antes dito, a cultura,
em sua amplitude de formas, sempre existiu, assim como as sociedades organizadas.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos dá a falsa impressão de que os
direitos culturais são universais e naturais da condição humana. Deveras, estes possuem
seu caráter individual no que confere a hábitos, costumes, tradições e modos de vida.
Porém, tais não advêm e são plenamente garantidos pelo simples fato do nascimento de
uma pessoa, como a norma abstrata aduz. Ao contrário, partes destes direitos em dadas
sociedades surgem a partir de particularidades de indivíduos ou grupos sociais que não são
contemplados ou respeitados em sua forma de exercício cultural, uma vez que não são
pensados dentro de suas relatividades, a exemplo de raça, etnia, gênero, classe econômica
etc.
Dessa forma, impossível pensar em proteção cultural de direitos sem considerar as
particularidades dos indivíduos, uma vez que a concepção de universalidade de direitos não
se aplica diante da diversidade de seres humanos, ainda que inseridos em grupos sociais
específicos. Muito menos ter em mente que estes direitos são resultados de evolução dos
direitos humanos a partir de fases. Pietro de Pedro (2011), ao referir-se a concepção integral
da cultura e sua setorização em gerações de direitos, tece críticas ao modelo tradicional
sistêmico de evolução dos direitos humanos conforme segue:
Impõe-se uma concepção integral dos direitos culturais, que deverá
compreender a totalidade dos direitos que têm a ver com os processos
culturais: as liberdades de criação artística, científica e de comunicação
cultural, os direitos autorais, o direito de acesso à cultura, o direito à
identidade e à diferença cultural, o direito à conservação do patrimônio
cultural... Ou, o que é a mesma coisa, os direitos culturais são direitos
complexos que estão presentes em todas as “gerações dos direitos
fundamentais” que foram sendo historicamente gestados, a saber: os
direitos a liberdade, igualdade e solidariedade (PEDRO, 2011, p. 45).

A compreensão da importância dos direitos culturais dar-se-á, ao instante em que
se percebe que a reivindicação em prol destes não se limita a um período. Ao contrário, na
contemporaneidade, ainda existe uma efervescente luta em prol da significação do que
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sejam os direitos culturais, da sua relevância no processo de construção da identidade de
um povo, da sua importância como ferramenta de progresso social. Assim, evidente a
presença destes nos primórdios reivindicatórios em prol da defesa dos direitos humanos, e
sua existência para além de um marco temporal. Pietro de Pedro (2011) complementa a
ideia desenvolvida nos termos seguintes:

Os direitos culturais são direitos complexos que estão presentes em todas
as “gerações dos direitos fundamentais” que foram sendo historicamente
gestados, a saber: os direitos a liberdade, igualdade e solidariedade. Assim,
entre os direitos de liberdade – cuja essência é garantir uma esfera de
imunidade aos indivíduos diante de qualquer tentativa de imposição ou
censura pelo poder – encontram-se as cruciais liberdades culturais de
criação e comunicação, escolha e transmissão cultural. Os direitos de
igualdade – que, ao contrário, exigem uma ação positiva e prestacional dos
poderes públicos – têm como objetivo que essa liberdade formal se torne
real e efetiva, pois, como expressou Eleanor Roosevelt no debate
preparatório da Declaração Universal, “um homem necessitado não é um
homem livre”. Esses direitos de igualdade têm, também, um âmbito de
manifestação privilegiado na cultura por meio das instituições e dos serviços
públicos culturais (a educação, os museus, arquivos, bibliotecas...), cuja
função é facilitar o acesso à cultura para todos os cidadãos. E, por último,
na geração dos chamados direitos de solidariedade (ao meio ambiente, à
paz...), o direito à conservação do patrimônio cultural é um exemplo
evidente de solidariedade intergeracional (PEDRO, 2011, p. 45).

Pensar em direitos culturais, sua compreensão e usufruto por uma dada sociedade
não ocorre de maneira isolada. O processo de ampliação, discussão e a própria obrigação
estatal de garantir cultura a seu povo transcorreu de maneira gradativa e mediante
contestação e luta popular. Vincular os direitos culturais à segunda geração de direitos
humanos é limitar um processo que ainda persiste no tempo e na grande maioria das
comunidades sociais, com presença na história e com ocorrência futura. Sobre a concepção
integral dos direitos culturais, temos que:
O caráter transversal da cultura (ela não é um âmbito fechado e separado,
mas está presente em todos os âmbitos da vida humana) obriga os outros
direitos fundamentais não culturais a considerar a dimensão cultural que às
vezes se evidencia em seu exercício (assim, quando a liberdade de
expressão ou o direito de associação entram em contato com um valor
cultural, este deve ser considerado) (PEDRO, 2011, p. 46).

Ao tratar sobre a importância do acesso e participação da população na cultura de
seu seio social Laaksonen (2011) reflete sobre a capacidade que tais direitos possuem na
transformação de identidades sociais, construção de valores e símbolos. Elevar a cultura ao
patamar máximo de valorização e difusão contribui no alcance dos propósitos de evolução,
crescimento econômico e coesão social.

154

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

11

A relação cultura e povo estão além do fornecimento de entretenimento e
educação, ou da compreensão do processo histórico de origem e formação, ou mesmo, na
manutenção de práticas culturais específicas, sejam individuais ou grupais, como forma de
manter latente a preservação da identidade cultural de pessoas ou de grupos sociais. É
essencial a participação popular quando nos referimos aos direitos culturais, sobretudo, no
viés de gozo e fruição da vida cultural. Laaksonen (2011) aduz que “a participação da
população nas atividades culturais, juntamente com o acesso a elas, forma a espinha dorsal
dos direitos humanos”.
O estudo volta-se a averiguação do cumprimento da obrigação estatal na oferta
cultural, e na verificação de sua abrangência, muito embora, os aspectos sociais em torno
dos direitos culturais serem maiores e agregarem outros elementos. Por fim, ressalto que o
foco do trabalho pauta-se na participação da população teresinense, a partir da análise da
prestação cultural oferecida pelo Teatro do Boi.

3 – O ESPAÇO TEATRO E O TEATRO DO BOI

A ideia de teatro remete à concepção de um espaço predestinado à oferta e
apresentação de atividades culturais. Assim, entre palco e plateia, o proveito das benesses
que o teatro oferece depende da forma como cada indivíduo o utiliza. Um artista que monte
um espetáculo de dança, ao apresentar-se no palco de um teatro, tem uma visão daquele
ambiente como meio de propagação do seu trabalho. No entanto, seus espectadores, ao
consumirem o mesmo espetáculo, por um ângulo pessoal, possuem uma concepção
diferente a respeito do que o teatro oferece.
A origem do teatro como espaço contemplativo de manifestação artística retoma a
sociedades antigas, a exemplo de Grécia e Roma. Tais espaços possuíam função de
reproduzir os atos humanos relacionados à convivência social. Conforme a historiadora
Alencar (2007), o teatro grego reproduziam temas ligados a fatos cotidianos. Vejamos:

O teatro surge na Grécia Antiga, a partir das festas em homenagem ao
Deus Dionísio (Deus do vinho)”. Ao nos referirmos a sua estrutura física, os
prédios teatrais gregos eram construídos ao ar livre, e basicamente
compostos por pedras. De suas arquibancadas, o povo grego tinha uma
visão igualitária do palco, de onde partiam as manifestações artísticas, que
tentavam reproduzir temas cotidianos ligados à lei, justiça, ou percepções
sátiras sobre a vida cotidiana (ALENCAR, 2007, p. 3).

Por um viés estético, o teatro ainda hoje conserva boa parte do legado cultural
grego. Presente no meio social de diversas cidades é recinto de extrema relevância social,
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ao tempo em que os entes públicos têm responsabilidade na movimentação destes espaços
como forma de difusão e promoção cultural. Os termos citados, como antes explanados, são
essenciais no processo de formação humana, uma vez que os direitos culturais foram
elevados à categoria de direitos fundamentais.
O Teatro do Boi é um complexo cultural situado no Bairro Matadouro, na cidade de
Teresina - Piauí. Fundado ao ano de 1987, teve denominação inicial de: Companhia de Arte
do Matadouro Municipal, na gestão do Prefeito Valter Alencar. As informações coletadas a
respeito do Teatro do Boi que foram relevantes para a conclusão da pesquisa dizem
respeito: ao contexto do seu surgimento; sua transformação, ampliação e reforma; sua
oferta atual de cultura e seus principais beneficiários. Tais dados foram obtidos através de
entrevista com a atual diretora do Teatro do Boi, a Sra. Ana Tereza Lopes da Rocha.

3.1 - Teatro do Boi: história, arquitetura e localização

O Teatro do Boi, na cidade de Teresina, surgiu a partir de um processo de
reivindicação popular feito pelos moradores de suas proximidades, uma vez que, à época, o
espaço do antigo Matadouro Municipal, onde funciona o teatro, encontrava-se ocioso e
inutilizado. Trecho do depoimento da diretora do teatro, a Sra. Ana Tereza, retrata o
contexto de criação e reinauguração do teatro:

O teatro surgiu em 15 de agosto de 1987, um ano depois que a Fundação
Municipal Cultural Monsenhor Chaves, que é a nossa sede foi criada. A
Fundação foi criada em 1986. Aqui era o antigo Matadouro Municipal, que é
de 1929. Depois que o Matadouro foi extinto, o espaço ficou muito tempo
parado. Após um clamor dos moradores locais, o prefeito Valter Alencar
resolveu criar o Centro Integrado de Artes do Matadouro (CIARTES). Com o
passar do tempo, como aqui era o antigo Matadouro, começou a surgir o
nome Teatro do Boi, por conta do Matadouro Municipal. A estrutura inteira
da frente do teatro é do antigo Matadouro Municipal. Com o passar do
tempo, teve umas reformas, e em 2009, o teatro foi fechado, reformado e
reinaugurado, em 27 de junho de 2012, depois do programa Lagoas do
Norte. Não foi derrubado nada da frente. O que foi derrubado foi à estrutura
de dentro do teatro. A fachada ainda é a mesma do antigo Matadouro
Municipal (Rocha, 2017, informação verbal).

O espaço cultural localiza-se na zona norte de Teresina e tem como bairros mais
próximos: Mafrense, Pirajá, Santa Maria e Acarapé. Em sua evolução histórica, e mediante
a coleta de depoimento com a entrevistada, interessante destacar que o mesmo surgiu
dentro de um contexto de luta e reivindicação para que um espaço ocioso e inutilizado
ganhasse movimentação cultural. Assim, é nítido perceber como os direitos culturais são
reconhecidos por um povo, e como se pode lutar pela sua ampliação e efetivação.
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Símbolo que representa o não esquecimento da história de um povo. Reivindicação
popular que fez surgir um complexo cultural, que se denomina Teatro do Boi, possui,
atualmente, em sua estrutura física: uma sala de teatro, com capacidade para 170 (cento e
setenta) pessoas, 2 (dois) camarins, um palco externo, 8 (oito) salas, onde acontece as
oficinas de dança, artes cênicas, artes plásticas, música, corte e costura, desenho e pintura
em tela. Ainda possui uma sala de cinema, atualmente desativada, 14 (quatorze) banheiros
e uma biblioteca (Biblioteca Fontes Ibiapina), com funcionamento ativo, de segunda a sexta,
das 08:00 h as 18:00 h, sem intervalo.
Ao depararmos com o processo de consolidação do Teatro do Boi, aos moldes do
que existe hoje, reconhecemos que os direitos culturais estão nele intrínsecos da seguinte
forma: na percepção de tais direitos, como processo de contestação e reivindicação da
população, no intuito de transformar um espaço inutilizado em recinto de oferta cultural; na
promoção gratuita de oficinas culturais diversas a comunidade teresinense; na utilização dos
espaços sala de teatro e palco externo, para apresentações e espetáculos, como forma de
garantir entretenimento e lazer.

3.2 - Teatro do Boi: oferta cultural

A partir da coleta de dados, realizada mediante entrevista com a diretora do Teatro
do Boi, identificou-se a oferta atual das seguintes oficinas culturais: dança, música, teatro,
desenho e pintura em tela, corte e costura voltado ao figurino, capoeira, percussão e violão.
Os beneficiários das atividades culturais, em sua maioria, são os moradores do Bairro
Matadouro e de suas adjacências, sobretudo, as crianças e os adolescentes. Assim,
percebe-se que o espaço do teatro confere a oportunidade da comunidade teresinense ter
acesso ao exercício de atividades artístico culturais, de forma gratuita. Tais são essenciais
no processo de formação humana, no reconhecimento cultural e, sobretudo, na garantia de
lazer e educação.
O Teatro do Boi foge à regra geral de limitação do teatro a um espaço de lazer e
diversão, em que a atividade artística sirva, apenas, para cumprir a função de
entretenimento cultural. Assim, além de, eventualmente, ali ocorrerem apresentações
culturais com espetáculos de dança, música, mostras teatrais e exibição de filmes, também,
há, a promoção de cursos e oficinas de criação, manifestação e produção artística. Parte do
depoimento da entrevistada especifica o funcionamento do teatro quanto à oferta de direitos
culturais e os principais beneficiários destes. Segue trecho:
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As pessoas mais beneficiadas pelo que se oferece de oficinas no teatro são
os moradores dos Bairros Matadouro, Poti Velho, Acarape, São Joaquim,
Santa Maria das Vassouras. Também vem gente de outros bairros. Da zona
leste, de Timon. Mas é menos. De uma turma de 10 (dez) pessoas, 9 (nove)
são pessoas que moram na zona norte. Vem gente das outras zonas,
quando se tem algum espetáculo de fora. Recentemente, teve aqui o palco
giratório do Sesc, e veio gente de toda a cidade. Hoje, através da Fundação
Municipal de Cultura Monsenhor Chaves e da Prefeitura, nós temos oficinas
de dança, desenho em pintura e tela, capoeira, percussão, corte e costura
voltada ao figurino, teatro e violão, todos gratuitos. Em média, cada oficina
possui capacidade para 30 (trinta) alunos, com aula duas vezes na semana,
nos turnos da manhã, tarde e noite. A biblioteca funciona das 08:00 h as
18:00 h, de segunda a sexta. O último relatório que eu fiz tinham 416
(quatrocentos e dezesseis) alunos matriculados nas oficinas do teatro. Os
instrutores das oficinas são contratados da Prefeitura e são distribuídos por
turnos, por que uma mesma oficina é ofertada em mais de um dia e em
mais de um horário (Rocha, 2017, informação verbal).

O Teatro do Boi é vinculado à Fundação Municipal Cultural Monsenhor Chaves no
que confere a orçamento, contrato e remuneração dos instrutores e funcionários, custeio de
despesas com material, manutenção de maquinário, etc. No entanto, seu corpo
administrativo possui liberdade para utilizar o espaço, no sentido de promover eventos
culturais que beneficiem a comunidade. Através de contato prévio com a diretoria, o teatro,
hoje, é utilizado por grupos de dança locais, como também, se apresenta como lugar
disponível à população, no intuito de efetivar alguma atividade cultural. Parte do depoimento
da diretora do Teatro do Boi exemplifica o antes dito:

Às vezes, os colégios solicitam o teatro para alguma apresentação cultural.
Quando tem espaço, eu também abro para os alunos, que pedem o teatro
para ensaiar. Às vezes, eles têm um dia cultural na escola, ou eles vão se
apresentar em algum lugar e me pedem para liberar a utilização do palco
externo ou de uma sala. Se tiver espaço, eu deixo. Às vezes, o 9º (nono)
batalhão também me pede o teatro para alguma reunião. Nós também
temos grupos sediados da casa. Nós temos o grupo “Strime”, do Alex, aqui
do bairro. O Alex era aluno daqui e formou o grupo. Hoje, nos temos 4
(quatro) grupos de dança que ensaiam aqui. Geralmente, é no final de
semana que eles vêm. E tem dois momentos que eu organizo eventos para
a comunidade. Todo dia 29 de junho, eu faço a festa junina, e em
dezembro, a gente faz o auto de natal. Atualmente, a gente está tentando
formar o corpo de baile do teatro (Rocha, 2017, informação verbal).

A relação do Teatro do Boi junto àqueles que residem próximo a sua circunscrição
é de pertencimento. Dessa forma, existe um diálogo dos moradores com a direção do teatro,
quando existe a necessidade de utilização daquele ambiente para: ensaios de grupos de
dança; apresentações culturais produzidas em escolas públicas das proximidades; reuniões,
etc. Reconhece-se, pois, que há uma liberdade e disponibilidade dos pertencentes àquela
região se valerem daquele ambiente para consagração dos seus direitos culturais. Além
disso, a própria organização do teatro realiza eventos voltados à comunidade, como forma
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de ampliar o entretenimento cultural ao público, a exemplo do auto de natal e da festa
junina, eventos culturais fixos realizados todo ano.
Por fim, ao se fazer uma análise do Teatro do Boi, como espaço destinado a
recepção de eventos culturais pertencentes ao calendário anual da Fundação Municipal de
Cultura Monsenhor Chaves, ou de seu recinto, para apresentações teatrais de companhias
de teatro locais ou regionais, percebe-se um número maior de frequentadores provenientes
das demais zonas da cidade. A fala da entrevistada reflete que:

A Fundação Monsenhor Chaves tem algumas parcerias com o Sesc, com o
Fest Luso, com a Parada de Abril. Os organizadores desse evento vão na
fundação, pedem o apoio e eles me ligam. Às vezes, os artistas me ligam,
eu peço para eles fazerem o oficio para a Fundação. Eles autorizam e eu
encaixo na pauta. O valor de uso do espaço é simbólico, mas a fundação
pode isentar. O teatro funciona até as 22:00 h, mas quando tem essas
parceiras, ele funciona até mais tarde. No máximo até meia-noite. Quando
tem evento assim aqui, a gente percebe que vem mais gente das outras
zonas de Teresina (Rocha, 2017, informação verbal).

Percebe-se, assim, que o Teatro do Boi possui vertentes de utilização e
aproveitamento diferentes. Sua oferta cultural abrangem, em maior grau, aqueles que estão
em suas proximidades, quanto ao gozo dos direitos culturais que advêm dos cursos e
oficinas gratuitos disponibilizados; e, em menor grau, existe a correspondência das
expectativas daqueles que habitam as demais zonas da cidade, e ao teatro se deslocam, no
intuito de consumirem as benesses culturais ali apresentadas.
O Teatro do Boi, apesar de possuir essa denominação, é um complexo cultural que
presta um serviço social à cidade de promoção de direitos humanos e exercício de
cidadania. Para além da relação palco e plateia, existe um compromisso social daquele
lugar para com os seus habitantes. Seu processo de criação e consolidação agrega valor a
um espaço público que se encontra livre e disponível para acesso e fruição pelo povo. Tal
característica vai além da função precípua de entretenimento público que, em regra, os
teatros possuem. As atividades culturais fornecidas pelo Teatro do Boi são responsáveis
pela formação cidadã de crianças e adolescentes. Consequentemente, aos seus
beneficiários, é facultado pensar na arte como instrumento de educação, lazer e
transformação social.
A relação entre direitos humanos e direitos culturais, com enfoque no Teatro do Boi,
mostrou-se satisfatória, do ponto de vista da prestação de atividades culturais, nos
seguintes termos: pelo seu funcionamento ininterrupto durante a semana, nos três turnos, e
nos finais de semana, eventualmente. Pela sua utilização anual, para sediar eventos
culturais destinados à prestação de lazer aos habitantes de suas proximidades. Pela
herança cultural histórica que o teatro possui para a cidade de Teresina. Pela
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disponibilidade de acesso e utilização do recinto cultural pelos moradores locais e pelos
artistas piauienses. Por ser espaço disponível para sediar eventos culturais organizados
pelos entes públicos e pessoas privadas, que em muito movimenta o cenário cultural local.
Por fim, e de valor incomum, por promover educação e cidadania, ao ofertar modalidades
diversas de oficinas e cursos artísticos gratuitamente, às crianças e adolescentes
teresinenses.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A categoria cultura é ampla e possui diferentes vertentes. Os direitos culturais, de
maneira congênere, se diferenciam em suas prestações e varia suas formas de aplicação
social. Direito de acesso, participação, gozo e fruição são formas dos indivíduos se valerem
dos direitos culturais enquanto humanos. Obrigação do Estado e da sociedade civil é direito
humano integrante de toda sociedade e deve ser resguardado, protegido e assegurado a
toda comunidade.
A existência do espaço teatral, em qualquer sociedade, reúne elementos
associados à movimentação cultural. Em caso de vínculo com o Poder Público, a exemplo
do Teatro do Boi, a garantia prestacional dos direitos culturais deve corresponder às
expectativas de promoção cultural ao seu povo.
O Teatro do Boi, na cidade de Teresina, é recinto cultural difusor de arte e cultura.
Localizado no bairro Matadouro, zona norte da cidade, é vinculado a Fundação Municipal
Cultural Monsenhor Chaves, e consiste em espaço público destinado a oferta de lazer,
educação e cultura àqueles que dele precise.
Assim, através das informações coletadas pela atual direção do teatro, percebeu-se
que o Teatro do Boi, em Teresina, cumpre sua função social de promoção cultural gratuita,
ao ofertar modalidades variadas de oficinas e cursos artísticos-culturais (dança, música,
pintura, etc). Além disso, trata-se de espaço confortável, disponível e requisitado para
apresentações culturais de companhias de teatro, eventos de cinema, mostras culturais
nacionais e internacionais, shows, etc. Popularmente conhecido como Teatro do Boi,
consiste em complexo cultural, visto que sua estrutura física, composição e funcionamento
integrado e quase que ininterrupto, com variedade de prestações culturais gratuitas
disponíveis à população, eleva-o a esta categoria.
O Teatro do Boi quebra o padrão de “elitismo” existente no teatro. Utiliza-se de seu
espaço físico para oferecer cultura, e seus maiores beneficiários são os moradores locais de
suas proximidades. Ainda que desconhecido ou pouco frequentado pela população
teresinense, de um modo geral, possui movimentação e significativa importância para

160

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

17

aqueles que vivem aos seus arredores, visto que, efetiva ou potencialmente, tais pessoas
usufruem daquilo que o teatro oferece, ou ponha a disposição. O recinto cumpre sua função
social na prestação de oferta cultural a sua população, sendo espaço de promoção de
cidadania, exercício de educação e garantia de direitos humanos.
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