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RESUMO 
 

Após condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado 

brasileiro se viu obrigado a instaurar a Comissão Nacional da Verdade para 

investigação dos crimes de lesa-humanidade perpetrados durante sua ditadura civil-

militar. Todavia, como o processo transicional foi orquestrado intra classes 

dominantes, diversos entulhos autoritários persistem e ainda hoje o tema segue em 

disputa na sociedade. Face a este contexto, o movimento social Levante Popular da 

Juventude, inspirado em experiências dos países do cone-sul, realizou uma série de 

escrachos aos torturadores e colaboradores do regime, como forma de impulsionar a 

Comissão e reivindicar justiça. Tais ações, que se consistem em denunciar 

publicamente os agentes do regime nas portas de suas residências e locais de 

trabalho, aconteceram de forma articulada em 13 estados da federação, alcançando 

inclusive um dos torturadores da Presidenta da República, Dilma Rousself. Após 

pesquisa empírica constatou-se que foram realizadas 33 ações, e ao final de 2012, o 

movimento recebeu a mais alta condecoração do governo brasileiro a entidades da 

sociedade civil: o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. A partir destes elementos, o 

presente artigo retoma as origens dos Escrachos nos países vizinhos, a influência 

latina sobre o Levante, e busca-se compreender porque um movimento que não é 

composto por familiares ou vítimas da ditadura empunhou essa bandeira de forma 

tão veemente – sofrendo inclusive retaliações morais, físicas e judiciais. Ademais, se 
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identificará como essas ações de ativismo político dialogaram e disputaram a 

memória coletiva e as políticas públicas estatais, erigindo uma Justiça de Transição 

“desde baixo”.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Comissão Nacional da Verdade; Escracho; Justiça de 

Transição; Memória; Levante Popular da Juventude. 

 

 

RESUMEN 
Después de sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

gobierno brasileño se vio obligado a establecer la Comisión Nacional de la Verdad 

para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su 

dictadura cívico-militar. Sin embargo, como el proceso de transición fue orquestada 

por las clases dominantes, muchos escombros autoritarios persisten y el tema sigue 

siendo objeto de controversia en la sociedad. En este contexto, el movimiento 

Levante Popular da Juventude, inspirado en las experiencias de los países del cono 

sur, llevó a cabo una serie de escraches a los torturadores y colaboradores del 

régimen como una forma de impulsar la Comisión y reclamar justicia. Estas 

acciones, que consisten en la denuncia pública de los agentes del régimen en las 

puertas de sus hogares y lugares de trabajo, se llevó a cabo de manera coordinada 

en 13 estados de la federación, llegando incluso a uno de los torturadores de la 

Presidente de la República, Dilma Rousself. Com la investigación empírica se 

encontró que fueron hechas 33 acciones, y al final de 2012, el movimiento recibió el 

premio más importante del gobierno brasileño a las organizaciones de la sociedad 

civil: el Premio Nacional de Derechos Humanos. A partir de estos elementos, este 

artículo recoge los orígenes de Escraches en los países vecinos, la influencia latina 

sobre el Levante, y trata de entender por qué un movimiento que no está compuesto 

por miembros de la familia o de las víctimas de la dictadura ejercía esa bandera con 

tanta vehemencia - incluyendo sufrimiento moral, física y represalias judiciales. 

Además, identificará cómo estas acciones de activismo políticos dialogaron y 

compitieron la memoria coletiva y políticas públicas estatales, erigiendo una Justicia 

Transicional "desde abajo". 
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INTRODUÇÃO 
 

Em pleno período de Guerra Fria e acirramento de tensões entre Estados 

Unidos da América e União Soviética, rompe no “quintal” estadunidense um 

processo revolucionário - que dois anos depois viria a se reivindicar de caráter 

socialista. Este fato, em Cuba, acelera um processo orquestrado pelos EUA (com 

base na Doutrina Monroe – “a América para os Americanos”) de planejamento e/ou 

apoio a golpes civis-militares em toda a América Latina.2 O resultado deste processo  

foi a criação de sangrentos estados de exceção, que alcançaram as marcas de 

centenas de milhares de mortos e desaparecidos políticos que ousaram se opor aos 

regimes - além de uma leva de familiares, amigos ou terceiros que simplesmente 

foram confundidas com os opositores e tiveram as suas vidas ceifadas ou 

integridade física agredidas. 

Além de sequestrar, torturar, estuprar e matar pessoas, estes regimes se 

incumbiram de banir cidadãos de seus territórios, promover exílios em massa, 

expurgos de cargos políticos e do serviço público, demissões e impedimento de 

continuidade letiva de diversos estudantes. Afora as perseguições pessoais e face 

às organizações que resistiram, estes regimes promoveram reformas estatais para 

garantir a sua governabilidade e para beneficiar os seus apoiadores e financiadores, 

implementando medidas sócio-jurídicas-econômicas que ainda hoje perduram 

alguns destes países. Ademais, como todos estes regimes se basearam na Doutrina 

de Segurança Nacional3, a batalha no campo das ideias foi extremamente perversa, 

																																																													
2	 Além	 de	 vasta	 bibliografia	 sobre	 o	 tema,	 o	 documentário	O	 dia	 que	 durou	 21	 anos	 (2013),	 de	 Camilo	
Tavares,	revela	documentos	sigilosos	e	áudios	da	CIA	e	do	próprio	Presidente	John	Kennedy	que	atestam	a	
sua	ativa	participação	no	planejamento	do	golpe	brasileiro.	
3	A	base	da	Doutrina	de	Segurança	Nacional	(DSN)	consistia	na	lógica	de	que	o	mundo	vivia	uma	guerra	
permanente	 e	 bipolar	 contra	 o	 comunismo.	 Neste	 sentido,	o	 objetivo	 principal	 era	 de	 identificação	 e	
eliminação	dos	 “inimigos	 internos”:	 todos	 aqueles	que	pudessem	organizar	 as	massas	ou	 simplesmente	
criticar	o	regime	estabelecido.		No	Brasil,	o	 início	da	Doutrina	de	Segurança	Nacional	se	dá	em	1949,	no	
governo	Dutra,	com	a	criação	da	Escola	Superior	de	Guerra.	Formada	por	oficiais	anti-Vargas	e	pró-UDN,	
sua	inspiração	advinha	da	National	War	College	estadunidense,	e	dos	ideólogos	franceses	neocolonialistas.	
Sua	 concepção	 de	 Segurança	 Nacional	 era	 um	 “grau	 de	 garantia	 que,	 através	 de	 ações	 políticas,	
econômicas	e	psicossociais	e	militares,	o	Estado	proporciona	à	Nação,	para	a	conquista	e	manutenção	dos	
objetivos	nacionais,	a	despeito	dos	antagonismos	ou	pressões,	existentes	ou	potenciais”	 (SABOYA	et.	al.,	



com censura e domínio sobre os meios de comunicação, e alterações profundas dos 

sistemas educacionais, de modo a reproduzir a sua ideologia4 e manter a 

dominação. 

Ressalta-se ainda que a partir de determinado momento, inicia-se um 

processo de articulação entre os aparatos de inteligência militar dos países do cone 

sul, para a captura e extermínio de contestadores das ditaduras. Batizada de 

Operação Condor, foi idealizada pelo chefe da DINA (Direção de Inteligência 

Nacional chilena), Coronel Manuel Contreras, e formalizada em 1975 no primeiro 

encontro de trabalho interamericano sobre inteligência nacional, onde foi criado um 

sistema de cooperação mútua para a troca de informações e de agentes de 

inteligência em territórios vizinhos (NAHOUM e BENEDETTI, 2009: 310). Foi o 

momento em que os ditadores passaram a exportar e importar know-hall em 

técnicas e práticas de tortura, sendo o Brasil um dos líderes desse “mercado” que 

ainda envolvia a Bolívia, Argentina, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai. 

Contudo, não foram somente as forças golpistas que se articularam 

internacionalmente, mas também os grupos que resistiram. A cada golpe 

desencadeado, era comum que os militantes perseguidos buscassem exílio nos 

países vizinhos, em articulação com outras organizações de esquerda. Ademais, o 

governo de Cuba proporcionou treinamento de guerrilha para centenas de pessoas 

que se propuseram a resistir aos golpes por meio da luta armada. Já no período das 

distensões e processos de redemocratização também se constata que ocorreram 

intercâmbios e alianças entre os partidos e organizações de esquerda 

essencialmente no combate ao neoliberalismo.5 

Todavia, ao superar as suas ditaduras e iniciar os processos de transição 

para regimes democráticos, restou o desafio comum de desconstrução dos 

mecanismos estatais de opressão e da remoção dos entulhos autoritários. Sendo 

assim, os países latino-americanos passaram e continuam a passar por desafios 
																																																																																																																																																																																														
1982,	p.	83/84).	Como	a	América	Latina	possuía/possui	uma	posição	importante	na	geopolítica	mundial,	
seja	 pela	 possibilidade	 de	 instalações	 de	 bases	 militares,	 bem	 como	 pela	 sua	 abundância	 de	 riquezas	
naturais	–	a	base	da	produção	das	mercadorias,	era	fundamental	o	domínio	deste	espaço.	
4	 Para	 CHAUI	 a	 ideologia	 é	 um	dos	 instrumentos	 da	 dominação	 de	 classe	 e	 uma	das	 formas	 da	 luta	 de	
classes.	A	ideologia	é	um	dos	meios	usados	pelos	dominantes	para	exercer	a	dominação,	fazendo	com	que	
esta	não	seja	percebida	como	tal	pelos	dominados.	(1990:	33)	
5	Uma	das	iniciativas	mais	expressivas	foi	a	formação	do	Foro	de	São	Paulo.	Criado	em	1990,	a	partir	de	
um	 seminário	 internacional	 que	 contou	 com	 a	 presença	 de	 partidos	 e	 organizações	 de	 esquerda	 da	
América	Latina	e	do	Caribe,	teve	o	intuito	de	discutir	alternativas	às	políticas	neoliberais	dominantes	na	
América	Latina	e	promover	a	 integração	econômica,	política	 e	 cultural	da	 região.	Tal	organização	ainda	
existe,	e	atualmente	conta	com	mais	de	100	partidos	e	organizações	políticas.	



comuns no que tange à Justiça de Transição. Esta, nada mais é do que um conjunto 

de medidas que busca o “restabelecimento da reconciliação das sociedades que 

passaram por experiências traumáticas, [buscando a] efetivação da justiça, da 

punição e responsabilização dos que violaram os Direitos dos cidadãos”, além do 

reconhecimento da responsabilidade do Estado, e do resgate às “histórias das 

vítimas que restaram adulteradas e/ou obscurecidas” (AMBOS citado por GALLO, 

2010: 135). 

 

 

A (INCOMPLETA) TRANSIÇÃO BRASILEIRA 
 

Enquanto outros países iniciaram rapidamente seus processos de transição, 

o Estado brasileiro só foi reconhecer a sua responsabilidade face aos crimes 

perpetrados durante a ditadura dez anos após a redemocratização, com a criação da 

Comissão de Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, em 1995. É neste 

momento que o Governo Federal começa a procurar os restos mortais dos 

desaparecidos políticos e a conceder as primeiras indenizações às vítimas do 

regime e a seus familiares. 

No que tange à punição àqueles que cometeram os delitos de tortura e de 

lesa humanidade, nenhum governo teve a coragem de bancar esta pauta, e o 

resultado foi que após provocação da Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo 

Tribunal Federal emitiu o seu entendimento, no ano de 2010. A sentença prolatada 

apontou que a Lei de Anistia brasileira de 1983, fora recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988, e com isso os crimes conexos aos crimes políticos também teriam 

sido anistiados. 

Ademais, o entendimento majoritário do Supremo, expresso no acórdão, foi 

de que a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (adotada pela Assembleia Geral em 

10/12/1984, vigorando desde 26/6/1987) e a Lei N. 9.455, de 07/4/1997, que define 

o crime de tortura, foram ratificados posteriormente à Lei de Anistia. Dessa forma, 



essa legislação não poderia alcançar os crimes praticados durante o regime, devido 

à irretroatividade da lei penal in malam partem.6 

Entretanto, os magistrados que assim votaram não se atentaram ao fato de 

que à época já vigiam tratados internacionais que condenavam aquelas práticas 

criminosas, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, Convenção 

para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, e as Convenções de 

Genebra. Ao interpretar que a Lei de Anistia foi recepcionada pela Constituição de 

88, e que os crimes conexos também foram anistiados, o STF foi de encontro ao 

entendimento habitual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já decidiu, 

em ao menos cinco casos (Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Paraguai), pela 

nulidade da autoanistia criminal decretada por governantes (VENTURA, 2011: 312). 

Desta forma, o judiciário manteve a impunidade aos terroristas de Estado, e 

desrespeitou os tratados e convenções ratificadas pelo país, ignorando o debate do 

transconstitucionalismo e da internacionalização dos Direitos Humanos. Contudo, 

não se pode olvidar que além da disputa jurídica, estava em jogo um embate 

político. Se o resultado fosse favorável à investigação e condenação dos crimes, um 

desgaste irreparável poderia emergir da base de sustentação do Governo Federal. 

 
É bem verdade que o governo brasileiro, embora, de regra, situado “à 
esquerda” nas clivagens político-partidárias, baseia-se sobre uma larga 
coalizão, capaz de dar guarida até a colaboradores, abertos ou velados, do 
regime militar. Surpreendente, porém, é o ex-presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, ele mesmo vítima da repressão política, ter arbitrado o 
dissenso governamental em favor dos segundos e, a seguir, exercido 
notória pressão para que o STF indeferisse a ADPF 153 (idem, p. 314). 

 

 

Mesmo com toda a indignação e manifestações contrárias à sentença, 

parecia que a celeuma estava superada, mas em novembro do mesmo ano de 2010, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos veio a se posicionar sobre o tema. Tal 

fato se deu na apreciação e julgamento do recurso do caso Gomes Lund e outros vs. 

Brasil (Guerrilha do Araguaia), onde o país foi condenado pela CIDH a “realizar 

todos os esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o 

caso, identificar e entregar os restos mortais a seus familiares” tal como “conduzir 

																																																													
6	 A	 sentença	 completa	 pode	 ser	 encontrada	 no	 site	 <	
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf153.pdf	 >.	 	 Acesso	 em	20	 de	Agosto	 de	
2015	



eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a investigação penal dos fatos do 

presente caso a fim de esclarecê-los, determinar as correspondentes 
responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências 
que a lei preveja” (grifos nossos).7 Somente após esta sentença o Governo decidiu 

instaurar a Comissão Nacional da Verdade brasileira, que foi instituída no ano de 

2012 (quarenta e oito anos após o Golpe Civil-Militar8) 

Mas, ainda que tenha ocorrida a condenação da CIDH, os torturadores 

brasileiros permanecem impunes. Tal fato decorre essencialmente devido ao modo 

como se realizou a transição brasileira, sem um processo de ruptura, operado “por 

cima” entre frações de burguesia. Os militares perceberam que, havendo a 

continuidade do modelo autoritário, haveria a possibilidade de uma interrupção 

abrupta do regime, e iniciaram uma transição lenta, gradual e segura do “Estado 

coercitivo” para o “Estado consenso”, visando a sua legitimação. Ocorreu uma 

abertura para que os setores dominantes antagônicos resolvessem suas pendências 

e contradições, mas que no fundo, continuava servindo a um modelo de capitalismo 

“modernizado”, monopolista e dependente, integrado no quadro internacional 

(SABOYA et. al., 1982, p 112).  

A manobra utilizada foi de cooptar e abrir espaço para alguns setores antes 

dominados, fragmentando a oposição. Além disso, enquanto negociava com os 

partidos e instituições civis de setores da elite, questões como a anistia, fim da 

censura e retorno do instituto do habeas corpus, o governo deixava claro que a 

liberalização não se aplicava à classe trabalhadora, e aumentava a repressão no 

meio sindical. (ALVES, 2005: 256).  

Fica evidente que os militares ainda detinham o poder do Estado, quando, 

mesmo com mobilizações de milhões de pessoas, a campanha das “Diretas Já” 

sucumbe, e a eleição presidencial de 1985 se dá por votação indireta no Congresso. 

O processo de Constituinte de 1988 foi permeado por uma força muito grande dos 

setores que antes estavam no poder, e as Forças Armadas permaneceram sem 

																																																													
7	 A	 sentença	 completa	 pode	 ser	 encontrada	 em	
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>.		Acesso	em	21	de	agosto	de	2015.	
8	Não	há	um	consenso	sobre	qual	a	terminologia	mais	adequada	acerca	da	intervenção	de	01	de	abril	de	
1964:	 se	 Golpe	 Militar,	 Golpe	 Civil-Militar,	 dentre	 outras.	 Essencialmente	 a	 partir	 da	 obra	 “1964:	 A	
Conquista	do	Estado”	(1981),	de	Rene	Armand	Dreifuss,	e	da	extensa	documentação	sobre	a	atuação	das	
chamadas	elites	orgânicas,	restou	demonstrado	que	importantes	atores	da	sociedade	civil	foram	decisivos	
na	preparação	e	execução	do	golpe.	Sendo	assim,	há	entendimento	por	parte	da	doutrina	de	que,	omitir	o	
termo	civil,	acaba	por	encobrir	setores	fundamentais	para	a	implantação	e	manutenção	da	ditadura.	Neste	
sentido,	filiamo-nos	neste	trabalho	à	corrente	que	utiliza	a	expressão	Golpe	civil-militar	de	1964.	



nenhuma grande reforma político-administrativa, mantendo a mesma formatação do 

período castrense. Os dois primeiros presidentes civis a governarem o Brasil 

(Sarney e Collor) pertenceram ao partido de situação da ditadura, a ARENA.  

A partir destas constatações, emergem alguns dos elementos que nos 

revelam o porque do Brasil ter tido tanta dificuldade para avançar em suas políticas 

de Memória, Verdade e Justiça, bem como do papel fundamental que a sociedade 

civil viria a ter para pressionar por mais avanços. 

 

 

JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO DESDE BAIXO: “QUEM SABE FAZ A HORA, NÃO 
ESPERA ACONTECER” 
 

Nos processos de redemocratização latino-americanos foram utilizados 

variados mecanismos de Justiça de Transição, a exemplo de Comissões da 

Verdade, construção de museus memoriais e monumentos, indenizações às vítimas, 

e também o julgamento e punição daqueles que cometeram crimes em nome dos 

Estados. Contudo, os avanços ou entraves de cada um desses países não 

dependeram somente do interesse dos governos posteriores, mas sim da correlação 

de forças interna de cada local. 

Onde houve processos insurrecionais e derrotas das classes que estavam 

no poder, existiram maiores possibilidades de desenvolvimento de políticas de 

verdade e justiça – ao revés dos países em que as transições foram pactuadas, pois 

ali permaneceram focos de poder do antigo regime, como é o caso do Brasil. Assim, 

a mobilização da sociedade civil foi de fundamental importância para pressionar os 

governos nas décadas posteriores a implementar as mudanças necessárias.  

Essas ações realizadas “por fora” das instituições oficiais são entendidas 

como uma forma de Justiça de Transição “desde baixo”. Elas emergem do seio da 

sociedade civil em forma de ação e reivindicação, e cobram que a sociedade política 

a consolide enquanto lei, decreto ou decisão judicial – o que Antonio Carlos Wolkmer 

classifica como pluralismo jurídico. Tendo como marco teórico a participação popular 

insurgente, e independente do Estado em sentido estrito, o pluralismo vem à tona 

quando as subjetividades participativas reinventam, por meio de suas práticas 

cotidianas, a esfera da vida pública (WOLKMER, 2001: 168). 



Dentre as diversas iniciativas que a população empreendeu na busca por 

Memória, Verdade e Justiça, uma acaba por chamar bastante atenção devido ao seu 

grau de ousadia e radicalidade: os escrachos aos torturadores que permaneceram 

impunes. De acordo com CUETO RUA (2010) o surgimento desta modalidade de 

protesto advém da década de 90, na Argentina esfacelada após a ditadura 

encabeçada por Jorge Rafael Videla e pela Junta Militar, que perdurou de 1976 a 

1983.  

Com a redemocratização do país houve um processo inicial de justiça 

transicional, com julgamento e sentença a dos agentes envolvidos. Entretanto, 

devido a uma série de levantes militares, o presidente Alfosin foi obrigado a fazer 

concessões aos setores castrenses ao aprovar as leis da “Obediência Devida” e do 

“Ponto Final”, as quais impediram que os julgamentos continuassem. O desfecho 

dessas medidas se deu em 1990, no momento em que o presidente Carlos Menem 

concedeu uma série de indultos que libertaram os militares que estavam presos 

(CUETO RUA, 2010: 168).  

É nesse contexto de impossibilidade de julgamentos aos agentes da 

repressão, que surge em 1995 a organização H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la 

Justicia contra el Olvido y el Silencio), formada pelos filhos dos desaparecidos, 

perseguidos ou mortos pela ditadura, resgatando a herança militante de seus pais 

na busca por Justiça. Eles, que à época das atrocidades eram crianças, tornaram-se 

adultos e adultas, e fundiram-se com os esforços dos que são classificados por 

BRITO e FERREIRA, como primeira geração de memória: esta é composta pelas 

vítimas diretas do regime, os ex-presos e perseguidos políticos; e a segunda 

geração de memória é composta pelas famílias e amigos das vítimas dos mortos e 

desaparecidos (2012, p. 9/10). Com o intento de promover a retomada dos 

julgamentos e condenações, os H.I.J.O.S. ingressam na cena política buscando 

novas formas de intervenção, articulando o artístico e o político, unindo-os ao 

popular, e dando corpo ao que viria a ser conhecido como escrache. 

A palavra escrache provém do dialeto lunfardo, e significa “por na luz o que 

está oculto”, “fazer notório” (GRADEL, 2011: 291). A Academia Argentina de Letras 

lhe atribuiu o seguinte teor: “denuncia popular en contra de personas acusadas de 

violaciones a los derechos humanos o de corrupción, que se realiza mediante actos 

tales como sentadas, cánticos, pintadas, frente a su domicilio particular o en lugares 



públicos” (URSI e VERZERO: 9) – no Chile utiliza-se o termo funa para designar o 

escracho.  

Essas ações coletivas foram organizadas inicialmente por pequenos grupos 

de 20 a 30 pessoas, que se deslocavam anteriormente até os bairros dos 

torturadores para dialogar com a vizinhança e explicitar o seu passado, convidando-

os a participar do ato que aconteceria em breve. No dia marcado, saiam em marcha 

com megafones em punho, alertando à vizinhança que naquela rua, em determinado 

endereço, vivia tranquilamente um torturador. Ao chegar no local, ovos e bexigas 

cheias de tinta vermelha eram arremessadas contra as paredes, como forma de 

sinalização, apontando que aquele era o repouso do verdugo.  

Ao revés das tradicionais marchas e protestos, esses escrachos voltavam 

uma atenção especial à sua estética e detinham um caráter festivo, sendo 

acompanhados por murgas9, e intervenções artístico teatrais. Algumas dessas 

encenações estéticas representavam cenas do cotidiano do bairro, onde, após a 

vizinhança conhecer a sua história, os comerciantes deixavam de atender ao 

repressor e os vizinhos deixavam de lhe cumprimentar (CUETO RUA, 2010, p. 174). 

Outras reproduziam cenas de interrogatórios e torturas comuns nos quartéis e 

delegacias. Um dos princípios dessas manifestações é o seu caráter público, pois ao 

agirem à luz do dia e sem esconder seus rostos, distanciam-se do vandalismo e 

principalmente das atrocidades cometidas pelos torturadores, os quais promoviam 

suas ações na calada da noite e até hoje a maioria continua por negar atos que 

promoveram.  

Essa forma de protesto se espalhou pela América Latina e foram realizados 

escrachos aos agentes mais famosos, como o próprio ditador Videla da Argentina e 

o assassino de Victor Jara no Chile,10 bem como aos de baixa patente. Em ambos 

os casos, estes agentes, mesmo encerrados os regimes, continuaram a fazer parte 

das forças armadas dos seus países, de repartições públicas, ou passaram a 

trabalhar em empresas de segurança privada.  

																																																													
9	Manifestação	cultural	latino-americana	de	origem	espanhola.	
10	Victor	Jara	foi	um	cantor	popular	chileno	que	utilizava	a	música	e	o	teatro	para	conscientizar	as	massas.	
Com	 a	 eleição	 de	 Salvador	 Allende,	 Jara	 é	 nomeado	 embaixador	 cultural	 em	 1971,	 e	 após	 o	 golpe	
encabeçado	por	Augusto	Pinochet,	é	preso,	torturado	e	morto.	O	documentário	La	Funa	de	Victor	Jara,	de	
Nélida	 Ruiz	 e	 Cristian	 Villablanca,	 retrata	 a	 sua	 história	 e	 detalha	 a	 ação	 de	 escracho	 ao	 seu	 algoz.	 Do	
mesmo	modo,	o	documentário	Escrache	a	Videla	2006,	de	produção	de	La	Comunitaria	TV,	 capta	a	ação	
massiva	de	esculacho	em	frente	à	casa	do	ditador	argentino.	Ambos	os	documentários	estão	disponíveis	
na	internet.	



Com a reprodução em massa dos escrachos, iniciou-se um processo de 

proteção aos alvos e até de repressão aos protestos, o que fez com que o 

movimento tivesse que reinventar e incrementar as suas práticas. Alguns integrantes 

do movimento começaram a realizar entrevistas com os moradores da vizinhança, 

aplicando-lhes questionários que levavam a informações sobre a história do 

torturador que ali vivia. Outra tática foi a de colocar cartazes em telefones públicos, 

escrito “ligue já”, com o telefone e detalhes das sevícias do repressor, um mapa de 

sua casa, e uma bexiga para ser carregada com tinta vermelha. Dessa forma, houve 

um giro tático que passou a incentivar que os protagonistas das ações passassem a 

ser os próprios vizinhos (URSI e VERZERO, p. 9/10). 

A partir do momento em que as leis de anistia passaram a ser revistas e as 

leis de impunidade julgadas como inconstitucionais, os julgamentos e prisões dos 

verdugos foram retomadas, e consequentemente os escrachos foram sendo cada 

vez menos utilizados nos países vizinhos. Contudo, na contramão desta lógica, os 

escrachos vieram a aparecer no Brasil pela primeira vez no ano de 2012, 

encabeçados pelo movimento social Levante Popular da Juventude. Vale ressaltar 

desde já que tal agrupamento não é composto por vítimas ou seus familiares, 

trazendo em sua base social o que BRITO e FERREIRA caracterizam, como uma 

terceira geração de memória. Esta é “composta por jovens que não possuem ligação 

direta com o período, sendo muitos destes nascidos no período da 

redemocratização, mas que além de apoiar as causas das duas gerações citadas, 

reivindicam essa memória como um direito coletivo” (2012: 9/10).    

 

 

QUE LEVANTE É ESSE? 
 

Antes de analisar as ações em si, é preciso traçar um breve histórico do 

Levante Popular da Juventude para se entender o porque de este movimento ter 

encampado com tanta veemência a bandeira da Memória, Verdade e Justiça. Criado 

em 2006 no estado do Rio Grande do Sul, o movimento surge da articulação e 

esforço de setores da esquerda que reivindicam e constroem o Projeto Popular para 

o Brasil11.  

																																																													
11	 O	 Projeto	 Popular	 é	 o	 conjunto	 de	 bandeiras	 democráticas	 e	 populares	 da	 classe	 trabalhadora	 que	
historicamente	 foram	 negadas	 pelas	 elites	 brasileiras;	 um	 programa	 político	 revolucionário	 que	 pauta	



Partindo da compreensão de que mesmo em momentos de conformismo 

social a juventude é um elemento dinâmico; e diante da constatação de que boa 

parte dos jovens não tem mais sido atraída pelos movimentos e partidos políticos 

tradicionais, esses grupos ligados à esquerda social e aos movimentos de base, 

perceberam a necessidade de criação de uma organização de juventude adequada 

à nova realidade social brasileira. A Consulta Popular (organização política de 

quadros, que aglutina militantes dos mais variados segmentos sociais, desde 

comunidades de base à Via Campesina) passa então a envidar esforços e promover 

debates e plenárias com o desiderato de criar um movimento que fosse capaz de ir 

além do movimento estudantil universitário e secundarista. O desafio posto é o de 

organizar também a juventude das periferias urbanas e da zona rural, que são as 

que sofrem mais diretamente a exploração e precarização do trabalho, além da falta 

de acesso a políticas públicas básicas como a saúde e educação.  

Então, em fevereiro de 2012, após um processo de preparação e 

mobilização em todo o país, aconteceu na cidade de Santa Cruz do Sul-RS o I 

Acampamento Nacional do Levante, reunindo cerca de 1.200 jovens de 17 estados 

da federação. O evento foi o marco de nacionalização do movimento e o seu 

lançamento para a sociedade. Nele foi eleita uma coordenação nacional, e apontado 

para os jovens o desafio de voltar às suas cidades e criarem células do Levante.  

O Levante é um movimento social peculiar. Em primeiro lugar, ele engloba 

integrantes de outros movimentos como o hip hop, pastorais de igrejas, MST, MPA 

(Movimento dos Pequenos Agricultores), MTD (Movimento dos Trabalhadores 

Desempregados), MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), Marcha Mundial 

de Mulheres etc., e não configura essa questão como antagônica, mas sim como 

complementar. Para a construção de força social, o Levante orienta-se pelo tripé 

organização (acúmulo de forças), formação (práxis transformadora) e lutas (atacar o 

poder instituído) (LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE, 2012a: p 13).  

Já que historicamente as classes dominadas não tiveram acesso aos meios 

de comunicação de massas, uma série de técnicas de agitação e propaganda (agit-

																																																																																																																																																																																														
mudanças	 estruturais	 na	 sociedade,	 onde	 os	 protagonistas	 são	 as	 massas	 camponesas	 e	 operárias	
organizadas	 em	 busca	 de	 uma	 pátria	 socialista.	 Essas	 bandeiras	 perpassam	 pela	 democratização	 dos	
meios	de	comunicação,	a	universalização	do	acesso	à	educação	em	todos	os	níveis,	redução	da	jornada	de	
trabalho,	 reforma	 política,	 defesa	 da	 nacionalização	 do	 petróleo	 e	 dos	 minérios,	 combate	 ao	 racismo,	
machismo	 e	 homofobia,	 saúde	 universal	 de	 qualidade,	 dentre	 outras.	 Os	 cinco	 compromissos	 atuais	 do	
Projeto	Popular	são	a	Solidariedade,	a	Soberania	Popular,	o	Desenvolvimento,	a	Democracia	Popular	e	a	
Sustentabilidade	(CONSULTA	POPULAR,	2011,	p.	12).		



prop) foi elaborada pela esquerda mundial, como forma contra hegemônica de fazer 

com que a sua mensagem chegue ao povo. O Levante elenca a agit-prop como uma 

de suas tarefas prioritárias, dando ênfase no caráter comunicativo de todas as suas 

atividades.  Essas ações observam, em regra, cinco aspectos essenciais para que 

se alcance uma eficiência política: “1) Estar ligadas a problemas concretos do povo; 

2) Ser de fácil compreensão para o senso comum; 3) Resgatar e fortalecer a 

identidade e a autoestima do povo; 4) Apontar um corte de classe e denunciar uma 

desigualdade social; 5) Difundir o Projeto Popular para o Brasil” (LEVANTE 

POPULAR DA JUVENTUDE, 2012b: 17). 

No que tange às suas bandeiras de luta: 

 
o conceito clássico de movimento social se relaciona à existência de uma 
ou mais bandeiras de luta que unifiquem os sujeitos envolvidos, o MST por 
exemplo, luta pela reforma agrária popular, o MAB luta contra a forma 
injusta de construção das hidrelétricas, etc., ou seja, faz parte do grupo 
quem se identifica com sua pauta reivindicatória e se engaja por essas 
conquistas. O diferencial do Levante é que não elegemos bandeiras 
prioritárias, mas nos colocamos ao lado das mobilizações que reivindicam 
melhores condições de vida para a juventude brasileira. Num contexto onde 
falta quase tudo na vida cotidiana do jovem, nosso método é mostrar que 
sem a organização coletiva e luta, nenhuma conquista verdadeira é 
possível.12 

 

 

Assim, ficam nítidos alguns elementos essenciais do movimento, como sua 

atuação voltada à esquerda e a sua proximidade com os movimentos da Via 

Campesina – os quais surgiram no Brasil durante o período de redemocratização, e 

têm como marca principal a radicalidade de suas ações. Deste modo, a luta por 

Memória, Verdade e Justiça é uma bandeira que está imersa em seu leito histórico, 

e desde os primeiros passos no Sul, fez parte de sua agenda. 

 

 

PORQUE SE FALAR EM ESCRACHOS NO BRASIL? 
 

Para compreender o porque de a sociedade civil brasileira se apropriar deste 

formato de manifestação, faz-se mister analisar o contexto político em que o país 

vivia nos meses que antecederam a instauração da Comissão Nacional da Verdade. 

																																																													
12	Disponível	em:	<http://levante.org.br/quem-somos/>.	Acesso	em	09	de	junho	de	2013.	



 Durante décadas, o Clube Militar promoveu cerimônias de comemoração da 

“Revolução de 1964”, homenageando os integrantes das Forças Armadas à época 

do Golpe, por “impedirem a tomada do poder”, e, a consequente imersão do país em 

uma “república sindicalista”. Essa comemoração da “revolução” se configura 

enquanto disputa ideológica pela significação do passado, e uma demarcação da 

posição do não arrependimento frente às iniciativas adotadas à época.  

Quando assumiu a Presidência da República, Dilma Rousself (ex-presa 

política durante a ditadura, chegando inclusive a encampar a luta armada), retirou o 

“31 de março” do calendário oficial do exército, provocando desconforto e revolta em 

alguns setores das FFAA. Como resposta, o Clube Militar adiantou a cerimônia de 

comemoração para o dia 29 de março, desrespeitando a proibição expressa do 

executivo, e lançou um manifesto qualificando a Comissão Nacional da Verdade 

como “revanchista” e “ilegítima”, realizando uma grande pressão para a não 

instauração da mesma. 

Atento a esse contexto, e indignado com o fato de que os torturadores 

continuam impunes, o Levante decidiu intervir na celeuma de modo a afirmar a 

posição de repúdio ao período ditatorial, pressionar o governo no sentido da urgente 

instauração da CNV, e exigir que os torturadores fossem julgados.  

Inspirado na máxima do “inimigo nº 1 da ditadura”, Carlos Marighella: “a ação 

é que faz a organização”, o movimento se organizou de forma secreta e meticulosa, 

elegendo em cada cidade, grupos de três a sete pessoas que foram responsáveis 

por identificar o alvo, seu endereço, pesquisar a sua atuação durante o regime, e 

preparar o protesto. Até horas antes da ação, a maioria dos participantes não sabia 

quem seria o escrachado ou o seu endereço, sendo o modo que o movimento 

encontrou para evitar que as informações vazassem. Além disso, para furar o 

bloqueio da mídia hegemônica, foi montado todo um esquema de pulverização de 

informações através da mídia alternativa e da das redes sociais virtuais, fazendo 

com que as matérias e vídeos divulgados alcançassem milhares de receptores. 

Assim, no dia 26 de março de 2012, ocorre a primeira rodada nacional de 

escrachos do Levante, uma ação simultânea em oito estados da federação e que 

envolveu aproximadamente 500 pessoas. Em todas as ações, o modus operandi 

perpassou pelos elementos básicos da agit-prop, havendo a comunicação com a 

vizinhança através de panfletos, faixas, músicas e encenações teatrais que 

relembravam as torturas com choques elétricos, pau-de-arara e afogamentos. Muros 



e calçadas foram pichados e cartazes foram colados pelos bairros, denunciando 

onde viviam ou trabalhavam os agentes do regime.  

Em quase todas as manifestações estiveram presentes familiares de vítimas 

ou as próprias vítimas, compartilhando suas experiências, pormenorizando as 

sevícias, e parabenizando os jovens por assumirem essa luta que não era somente 

dos familiares, mas sim de toda a nação. Em tempo real, o movimento divulgou 

vídeos pela internet e circulou o Manifesto Levante Contra a Tortura, com o qual 

explicitou os motivos de ter tomados as ruas para denunciar os torturadores, além 

de afirmar o seu compromisso em defesa da CNV. 

 

 
Figura 1: Escracho em frente à casa do Coronel Carlos Alberto Ponzi, em Porto Alegre-RS. Fonte: 

<www.levante.org.br>. 

 

 

A repercussão desses atos foi muito grande, e a reação não poderia ser 

diferente. O site do movimento foi atacado e saiu dor ar, e os militantes passaram a 

sofrer ameaças. Todavia, a solidariedade também foi imediata, e um documento de 

repudio às ameaças e em defesa da liberdade de manifestação da juventude reuniu 

180 assinaturas de entidades da sociedade civil, intelectuais, artistas, políticos e 

personalidades brasileiros. 



Ao longo do ano de 2012, até 2014 o movimento continuou a realizar 

escrachos, envolvendo cada vez mais setores da sociedade, de modo a dar maior 

robustez e legitimidade às ações. Com isso, articulações se formaram e deram 

sequência aos atos de forma mais continuada, a exemplo da Frente do Escracho 

Popular em São Paulo, e a Articulação Estadual pela Memória, Verdade e Justiça no 

Rio de Janeiro. Importante frisar que mesmo com o envolvimento de outras 

organizações, devido ao fato de ter sido o pioneiro, e de encabeçar uma grande 

quantidade de atos, o Levante no Brasil, assim como o H.I.J.O.S. na Argentina, 

acabou ficando conhecido como a juventude dos escrachos, sendo essa uma de 

suas marcas distintivas até hoje.13 

Neste artigo, nos atemos a mapear os escrachos realizados no ano de 2012, 

pois apesar de terem ocorrido escrachos em 2013 e 2014, no ano de 2012 houve 

uma maior concentração de ações, e também de reações face à temática, conforme 

será exposto ao longo deste capítulo. 

Somente naquele ano foram catalogadas um total de 33 ações em treze 

estados brasileiros, que variaram entre atos de denúncias diretas aos torturadores, 

																																																													
13	Ao	longo	do	ano	de	2012	o	Levante	ainda	promoveu	escrachos	relacionados	a	outras	temáticas	sociais.	
O	 primeiro	 deles,	 aconteceu	 em	 frente	 à	 casa	 de	 Luiz	Antonio	 Fleury	 Filho,	 governador	 de	 São	 Paulo	 à	
época	do	massacre	do	Carandiru.	Fleury,	no	dia	2	de	outubro	de	1992,	autorizou	a	invasão	da	polícia	no	
pavilhão	9,	que	munida	com	metralhadoras,	 fuzis	e	pistolas	agiu	visando	principalmente	tórax	e	cabeça,	
em	uma	ação	que	resultou	na	morte	de	pelo	menos	111	detentos.	Entre	os	envolvidos	na	chacina	apenas	o	
coronel	Ubiratan,	 comandante	da	ação,	 foi	 a	 julgamento,	 sendo	condenado	a	uma	pena	de	632	anos	em	
regime	 fechado.	 Como	 tratava-se	 de	 réu	 primário	 com	 endereço	 fixo,	 foi-lhe	 concedido	 o	 direito	 de	
recorrer	 em	 liberdade;	 anos	 mais	 tarde	 a	 sua	 sentença	 foi	 anulada	 e	 o	 coronel	 se	 elegeu	 deputado	
estadual.	(FRANCISCO	NETO,	2012).	
Um	 segundo	 escracho	 aconteceu	 no	 dia	 16	 de	 outubro	 e	 reuniu	 cerca	 de	 100	 pessoas	 na	 cidade	 de	
Guarajuba	 (BA),	 sendo	 capitaneado	 pela	 Marcha	 Mundial	 de	 Mulheres	 –	 que	 também	 possui	 várias	
militantes	do	Levante	em	sua	base.	O	alvo	foi	o	vocalista	da	banda	de	pagode	New	Hit,	Eduardo	Martins,	
que	foi	acusado	ao	lado	de	mais	oito	integrantes	da	banda,	de	terem	estuprado	duas	adolescentes	após	um	
de	seus	shows	–	o	laudo	pericial	encontrou	sêmen	nas	roupas	e	corpos	das	garotas	e	confirmou	a	prática	
de	estupro	(G1	BA,	2012).	Após	38	dias	presos,	um	habeas	corpus	foi	concedido	e	a	banda	voltou	a	realizar	
shows,	 se	 tornando	 inclusive	mais	 famosa	após	o	 caso,	passando	a	percorrer	 todo	o	país.	 Frente	a	 essa	
situação,	 a	 Marcha	 Mundial	 de	 Mulheres	 e	 o	 Levante	 passaram	 a	 fazer	 atos	 de	 denúncia	 em	 todas	 as	
cidades	 em	 que	 a	 banda	 se	 apresentou	 e	 os	 movimentos	 estão	 organizados.	 Durante	 a	 audiência	 de	
instrução	e	 julgamento,	o	movimento	montou	acampamento	e	promoveu	uma	série	de	manifestações	na	
frente	do	fórum.	Os	acusados	foram	condenados.	
Também	no	mês	de	 outubro	de	 2012,	 e	 também	na	Bahia	 (cidade	de	 Salvador),	 aproximadamente	 200	
jovens	do	Levante	e	de	coletivos	estudantis	promoveram	um	escracho	à	Rede	Bahia	de	Televisão,	afiliada	
da	 Rede	 Globo	 no	 estado.	 O	 movimento	 denunciou	 que	 a	 emissora,	 pertencente	 à	 família	 Magalhães,	
possui	 vínculos	 diretos	 com	 o	 que	 resta	 da	 ditadura	 no	 Brasil,	 tendo	 sido	 beneficiária	 de	 concessões	
obtidas	 quando	 Antônio	 Carlos	 Magalhães	 fora	 Ministro	 das	 Comunicações.	 A	 Rede	 Bahia	 detém	 114	
emissoras	de	rádio	e	sete	de	televisão	aberta,	e	é	considerada	um	dos	maiores	conglomerados	de	mídia	do	
nordeste	do	Brasil	(FERNANDES,	2012).	



médicos que contribuíam nas sessões, e civis que participaram do regime14, até atos 

de renomeação simbólicas de ruas, praças e escolas públicas. 

Esse tipo de ação trouxe novamente à baila a disputa pela “memória do período da 

ditadura, pela soberania sobre espaços públicos e pela impressão de símbolos 

históricos no tecido urbano” (DIAS, 2012: 165). Enquanto os opositores foram 

tachados, processados e perseguidos como terroristas, os que se apoderaram do 

poder do Estado tiveram os seus nomes atribuídos a logradouros públicos e até a 

municípios – como é o caso da cidade de Presidente Médici no estado de Rondônia. 

Também foram feitas homenagens aos Pracinhas da Força Expedicionária 

Brasileira que lutaram contra o nazifascismo na 2ª Guerra Mundial - demonstrando 

que a luta travada não era direcionada às Forças Armadas, mas sim aos agentes 

que participaram de atos de terrorismo de Estado e cercearam a liberdade dos 

cidadãos.  

 

 
Figura 2: Gráfico da disposição territorial das ações. Fonte: elaboração do autor. 

 

 À medida que a quantidade de ações aumentava, as reações caminhavam na 

mesma proporção. Enquanto parte da mídia simplesmente noticiou os atos, alguns 

																																																													
14	 Como	 o	 ex-deputado	 da	 ARENA	 e	 ex-presidente	 da	 Confederação	 Brasileira	 de	 Futebol,	 José	 Maria	
Marin,	hoje	preso	na	Suiça	por	corrupção	junto	à	FIFA.	
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setores (a exemplo da revista Veja) partiram para o ataque execrando os jovens. 

Associações de militares da reserva começaram a mapear os passos do Levante, e 

divulgar difamações por meio de seus sites. No estado de Sergipe, um dos 

escrachados, o médico José Carlos Pinheiro, ofereceu queixa-crime pelo delito de 

calúnia contra seis militantes do Levante, alegando que nunca havendo praticado 

qualquer ato atentatório à dignidade da pessoa humana.  Após o envolvimento da 

Comissão Nacional da Verdade, da Ouvidoria Estadual de Direitos Humanos e OAB 

Sergipanas, o médico retirou a queixa-crime para evitar maiores desdobramentos 

que pudessem lhe prejudicar. 

Contudo, apesar dessas reações negativas, percebe-se que ocorreram muito 

mais moções de apoio aos jovens. O movimento passou a ser chamado para 

compor Comitês de Memória e Verdade da sociedade civil, participar de aulas 

públicas, palestras e atos sobre o tema – inclusive uma audiência pública na 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (PASSOS, 

2012). Dezenas de intelectuais lançaram textos acerca dos escrachos, apontando 

que por vezes as ações pareciam algo violento, porém eram extremamente 

necessárias no momento histórico em que se deram (FICO: 2012).  

O reconhecimento à bravura dos jovens chegou ao ponto de reconhecimentos 

formais, por meio de premiações, como o XIX Prêmio Estadual de Direitos Humanos 

do Rio Grande do Norte, concedido pelo Centro de Direitos Humanos e Memória 

Popular (organização não governamental filiada ao Movimento Nacional de Direitos 

Humanos). E ao final de 2012 o Levante recebeu a mais alta condecoração do 

governo brasileiro a pessoas ou entidades que desenvolvam ações de destaque na 

área dos Direitos Humanos – o 18º Prêmio Nacional de Direitos Humanos, da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência de República (LEVANTE 

POPULAR DA JUVENTUDE, 2012a). 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Nesta pesquisa pôde-se constatar que, apesar de o Brasil historicamente ter 

um maior distanciamento dos países vizinhos (devido em grande parte à colonização 

e língua portuguesa), os processos de resistência às ditaduras e reconstruções 

democráticas caminharam de forma simbiótica na América Latina. A incorporação 



dos escrachos à cultura política brasileira foram importantíssimos para escancarar 

as feridas que ainda continuam abertas e necessitam ser cicatrizadas. 

 Percebe-se que muito dos resquícios da ditadura no Brasil advém justamente 

dos passos que ainda são necessários avançar na Justiça de Transição. Um 

exemplo está nas Forças Armadas, que continua permeada pela Doutrina de 

Segurança Nacional, e para que seja extirpada de vez das diretrizes das FFAA, urge 

que haja um grande processo de reformulação dos currículos de formação de 

oficiais, de seus regimentos disciplinares e da pedagogia utilizada em suas 

escolas.15  

Quase toda a legislação sobre o sistema financeiro nacional foi editada 

durante o governo Castelo Branco e permanece inalterada – a exemplo do Código 

Tributário, lei do Sistema Financeiro da Habitação, lei do mercado de capitais, dentre 

outras. Outrossim, como no país não foi criada uma legislação específica para os 

crimes políticos, ainda recorre-se à Lei de Segurança Nacional de 83 para julgar 

determinados setores da população. Foi com base nela, por exemplo, que o 

Ministério Público Federal denunciou em 2008, oito integrantes do MST por 

“integrarem agrupamentos que tinham por objetivo a mudança do Estado de Direito, 

a ordem vigente no Brasil, e praticarem crimes por inconformismo político” (idem, p. 

69).  

Outra parte da herança ditatorial, e que tem o mais claro recorte de classe e 

raça, é naturalização da violência e aceitação da tortura. A exaltação do Filme Tropa 

de Elite e do (ab)uso da tortura por parte do Batalhão de Operações Especiais da 

Policia Militar e do personagem Capitão Nascimento, reflete a ideologia amplamente 

difundida nos anos de chumbo, na qual, para o combate à violência criminal, admite-

se e necessita-se da violência estatal 16 17 - em novembro de 2010 a capa da Revista 

Veja estampou a foto do ator que interpretou o Capitão Nascimento e a seguinte 
																																																													
15	É	flagrante	o	caso	do	livro	didático	“História	do	Brasil	-	Império	e	República”	utilizado	pelos	estudantes	
do	7º	ano	dos	colégios	militares,	confeccionado	pela	Editora	Bibliex	-	Biblioteca	do	Exército.	Na	obra	não	
há	 qualquer	 menção	 à	 tortura	 e	 ao	 desaparecimento	 de	 opositores	 ao	 regime	 militar,	 a	 censura	 é	
justificada	 porque	 a	 preservação	 da	 ordem	 pública	 era	 condição	 necessária	 ao	 progresso	 do	 país	 e	 as	
cassações	políticas	são	atribuídas	à	oposição,	pois	“embora	o	governo	pregasse	o	retorno	à	normalidade	
democrática,	 a	 intransigência	 do	 partido	 oposicionista	 motivou	 a	 necessidade	 de	 algumas	 cassações	
políticas”	(PINHO:	2010).	
16	 Segundo	 levantamento	 realizado	 pelo	Núcleo	 de	 Estudos	 de	Violência	 da	Universidade	 de	 São	 Paulo,	
47,5%	dos	brasileiros	toleram	tortura	para	a	obtenção	de	provas.	Em	pesquisa	realizada	no	ano	de	1999,	
esse	percentual	era	de	29,8%.	(CARDIA,	Nancy.	2012:	306).	
17	 Nos	 primeiros	 cinco	 anos	 de	 vigência	 da	 Lei	 de	 Tortura	 (9.455/97),	 das	 524	 denúncias	 que	 foram	
apresentadas,	 somente	 15	 chegaram	 à	 fase	 de	 julgamento,	 e	 apenas	 9	 restaram	 em	 condenação	
(PIOVESAN,	2010:	105).	



manchete: “O primeiro Super-Herói brasileiro”. O resultado disso tudo é que a polícia 

brasileira tornou-se a única da América Latina cuja violência e cujos abusos 

aumentaram após o processo de redemocratização, violentando, matando e 

torturando mais do que no período 1964-1985 (KEHL: 37).  

Possivelmente, enquanto a contenda dos anos de chumbo não for 

exaustivamente debatida pela população, ela continuará reivindicando os Direitos 

Humanos apenas para os “humanos direitos”, sem se atentar para o sistema que 

forja a realidade de exclusão social. Como o período ditatorial não foi devidamente 

encarado, assimilado e superado, e como as instituições permaneceram inalteradas, 

os personagens mudaram, mas as práticas continuaram as mesmas: antes o inimigo 

era político e se personificava nos “esquerdistas” ou “subversivos”; hoje é o 

traficante, a juventude negra das favelas, a população drogodependente e em 

situação de rua, e os movimentos sociais.  

Um passo grandioso foi dado com a publicação do relatório da Comissão 

Nacional da Verdade, que apontou 29 recomendações de suma importância para o 

aprimoramento da democracia brasileira e superação do período autoritário. 

Contudo é evidente que os setores que permanecem nos espaços de poder como o 

Congresso Nacional e as Forças Armadas não irão permitir que tais recomendações 

saiam do papel. Conforme a história demonstra, será necessária a participação e 

cobrança ativa dos movimentos sociais e sociedade civil para que, “desde baixo”, a 

Justiça de Transição possa ser efetivada. 
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