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Resumen: 

El Brasil estableció la Comisión Nacional de la Verdad en Mayo de 2012, a fin de 
determinar graves violaciones de los derechos humanos entre 1946 y 1988, cuyas 
actividades se completaron en diciembre de 2014, con la entrega del informe final al 
gobierno y de la documentación producida al Archivo Nacional. Por lo tanto, la 
enorme colección ya establecido por el Centro de Referencia das Lutas Política no 
Brasil, también conocida como Memorias Reveladas, creado en 2005, añadió a una 
cantidad significativa de nuevos documentos con el fin de difundir un mayor 
conocimiento sobre el período de la dictadura militar. Sin embargo, para comprender 
el impacto de esta iniciativa en la sociedad brasileña, impone evaluar 
cualitativamente su contenido con el fin de esclarecer nuevos hechos o posibilitar 
nuevas interpretaciones de los eventos ya conocidos. También es importante para 
dar la dimensión de los instrumentos de investigación, los formatos disponibles, las 
condiciones de acceso y la clasificación de archivos permitiendo que se alcancen los 
objetivos propuestos. Por lo tanto, este artículo pretende analizar el archivo como un 
"lugar de memoria" que, a su vez, se construye como espacio de lucha social, 
impregnado de ideología, la cual determina, en última instancia, la forma de 
organización y el uso de fuentes de la investigación. Así, la colección de la 
Comissão Nacional da Verdade refleja todas las variables identificadas y, a través de 
ellas, se puede ver tanto las características que implican la evocación de la memoria 
de la dictadura militar cuanto los límites en la indemnización por los daños causados 
por la represión autoritaria. 

 Palabras Clave: Memoria, Archivo, Dictadura, Comisión Nacional de la Verdad.  

 
                                                
1 Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) professor adjunto do 
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Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 



2 

 

Resumo: 

O Brasil instituiu a Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, com a 
finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos, entre os anos de 1946 e 
1988, cujas atividades foram concluídas em dezembro de 2014, com a entrega do 
relatório final. Paralelamente, milhares de documentos, tais como, testemunhos de 
vítimas e familiares, depoimentos de agentes da repressão política, fotografias, 
vídeos de audiências públicas, diligências e depoimentos, laudos periciais, croquis e 
plantas de instalações militares, livros, entre outros, foram recolhidos para guarda 
permanente no Arquivo Nacional. Esse lote documental originou-se, também, da 
cooperação com outras comissões instituídas pelo país e com governos da 
Argentina, Alemanha, Chile, Estados Unidos e Uruguai. O esforço de concentração 
das informações existentes sobre a história brasileira recente iniciou-se em 
dezembro de 2005, com a criação do Centro de Referência das lutas políticas no 
Brasil, também conhecido como Memórias Reveladas, cuja perspectiva principal era 
preservar e disponibilizar documentos produzidos por órgãos policiais e de 
informação durante a ditadura militar, bem como, documentos existentes em 
arquivos privados. O enorme acervo constituído, desde então, soma-se a uma 
quantidade relevante de novos documentos que pretendem disseminar na sociedade 
brasileira o conhecimento sobre o período da ditadura. Entretanto, para 
compreender o impacto dessa coleção na sociedade brasileira cabe avaliar, 
qualitativamente, o seu conteúdo com a finalidade de verificar a existência de novos 
fatos ou a possibilidade de novas interpretações sobre ocorrências já conhecidas. É 
importante, também, dimensionar se os instrumentos de pesquisa, os formatos 
disponíveis, as condições de acesso e a classificação arquivística permitem que os 
objetivos propostos sejam alcançados. Para tanto, este texto pretende analisar os 
arquivos como “lugares de memória” que por sua vez são construídos como espaço 
de luta social e, ao mesmo tempo, impregnados de ideologia, compreendida aqui 
como uma forma de consciência, que esta determina, em última instância, a 
organização e o uso das fontes de pesquisa. Sendo assim, o acervo da Comissão 
Nacional da Verdade, reflete todas as variáveis apontadas e através delas ocorre 
tanto a evocação da memória sobre a ditadura militar quanto a reparação dos danos 
provenientes da repressão autoritária. 

Palavras Chave: Memória, Arquivo, Ditadura, Comissão Nacional da Verdade. 

 
Introdução 

Ainda durante a ditadura militar, ocorrida no Brasil entre os anos de 1964 e 

1985, surgiram diversas iniciativas objetivando esclarecer a natureza do Estado, o 

funcionamento do aparato repressivo e a composição das organizações civis e 

militares que o amparava.  

Inicialmente, vários parlamentares contrariados com os atos discricionários 

postos em vigência após o golpe de Estado, firmaram posição divergente e 

acusaram o rompimento da ordem institucional vigente. Um movimento contíguo de 
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estudantes, operários e artistas, através de passeatas, greves e expressões 

culturais criticou o sistema opressivo em curso no país. 2  

Dentre eles, o projeto Brasil Nunca Mais, foi o mais significativo, não apenas 

pela enorme quantidade de depoimentos recolhidos de processos que tramitaram 

nas diversas instâncias da Justiça Militar, como também, pelo detalhamento 

criterioso dos casos de violação dos direitos humanos denunciados.  

Todas as demais ações oriundas de entidades civis ou órgãos 

governamentais, propostas com a disposição de apurar as violações de direitos 

humanos na vigência da ditadura militar no Brasil derivaram e extraíram sua 

essência do referido projeto. 

Este é o caso da Comissão Nacional da Verdade, criada por meio da Lei n.º 

12528/2011 e oficialmente instituída em 16 de maio de 2012. Conquanto sua 

abrangência tenha se estendido desde o dia 18 de setembro de 1946 até 5 de 

outubro de 1988, promulgação da constituição, respectivamente,  

A pesquisa “Brasil Nunca Mais” (BNM) conseguiu superar esse dilema, 

estudando a repressão exercida pelo regime militar a partir de documentos 

produzidos pelas próprias autoridades encarregadas desse controvertida tarefa. 

Reunindo as cópias da quase totalidade dos processos políticos que transitaram 

pela Justiça Militar brasileira entre abril de 1964 a março de 1979, especialmente 

aqueles que atingiram a esfera do Superior Tribunal Militar (STM).   

Justiça social e direitos humanos 

 O golpe perpetrado em 1964 por setores militares articulados com uma 

parcela considerável da burguesia brasileira que, além ocupar cargos em 

companhias multinacionais ou associadas ao capital estrangeiro, também, 

acumulava funções na burocracia do Estado, não se concretizaria tão rapidamente 

sem a mobilização efetiva da Igreja Católica que reuniu mais de 500 mil pessoas em 

                                                
2 Em um discurso emblemático, proferido na Câmara dos Deputados, em 02 de setembro de 1968, o 
deputado federal Márcio Moreira Alves (MDB) denunciou a cúpula militar de perpetrar violência, 
espancar e metralhar pessoas na rua. No mesmo ano, os operários reagiram às restrições impostas 
aos sindicatos com as greves na cidade de Osasco, em São Paulo e de Contagem, em Minas Gerais. 
(MG). Desde 1964, com o Teatro Opinião, e durante todo período ditatorial difundiu-se espetáculos 
com temas políticos, músicas de protesto e telenovelas pontuadas com personagens controversos. 
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São Paulo e outros milhares de fiéis pelas ruas de diversas cidades nas “Marchas da 

Família com Deus Pela Liberdade”. 3 

    Existiam, pelo menos, quatro preocupações fundamentais que motivaram a 

fração golpista da burguesia a se mobilizar para desestabilizar o governo João 

Goulart: evitar a divisibilidade da nação, manter a propriedade privada, garantir o 

predomínio do cristianismo e impedir a destituição da família nuclear tradicional. 

 Para tais setores, o perigo não estava posto, não apenas na outra face da 

burguesia que sustentava o governo populista, mas, na eminência de uma 

“revolução socialista” – tomada como modelo pelas experiências ocorridas em 

outras partes do mundo, tais como, Rússia, China e Cuba – que poderia germinar no 

Brasil por meio da ação comunista aproveitando-se da fragilidade política de João 

Goulart. 

 As preocupações antes referidas refletem, por um lado, o esteio da sociedade 

capitalista e, por outro, a sua expressão ideológica que opera no sentido de 

manipular a consciência do ser social com a finalidade de petrificar um determinado 

momento histórico de modo a tornar inacessível o conhecimento dialético e a 

percepção totalizante da realidade e fazendo presumir a inevitabilidade da existência 

do modo de produção capitalista. 

 Para exercer o seu domínio não convém à burguesia deixar transparecer que, 

historicamente, os estados nacionais foram artificialmente criados para atender à 

demanda à sua demanda enquanto classe social em ascensão, como também, que 

a terra como um bem coletivo, juntamente com o trabalho, foi apropriada para fins de 

alienação, da mesma forma que o catolicismo e a família monogâmica foram 

forjados, em função de necessidades determinadas pela atual estratificação social, 

em substituição a outros modelos existentes ao longo do desenvolvimento humano. 

 Por outro lado, o conservadorismo da sociedade brasileira, proveniente da 

intensa atuação ideológica da classe dominante, deturpou o significado da revolução 

socialista e amplificou uma visão mistificadora do trabalhismo ao ponto de se 

surgirem as condições ideias para a materialização do golpe em 1964.  

                                                
3 Além da organização das passeatas, um manifesto, assinado por 26 líderes católicos ligados à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), circulou em maio de 1964, conforme o historiador 
Paulo César Gomes Bezerra (2013) declarando apoio ao golpe de 1964.  
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Uma vez instaurada a ditadura, as preocupações iniciais foram convertidas 

em ações concretas que possibilitaram a eliminação física dos opositores da 

ditadura, denominados de “inimigos internos”, em conformidade com preceitos da 

Ideologia de Segurança Nacional. Concomitantemente, institui-se uma estrutura 

paralela, composta de um aparato repressivo heterogêneo, formado por civis e 

militares, que fundamentado em dispositivos jurídicos extraconstitucionais realizaram 

uma “assepsia social” utilizando técnicas cruéis e desumanas para investigar 

pessoas suspeitas de engajamento no suposto processo revolucionário.  

Ao longo dos primeiros anos da ditadura militar, a tortura se intensificou e no 

interior da Igreja Católica, uma das instituições mais conservadoras do país, surgiu a 

ação de direitos humanos mais efetiva e com repercussão internacional: o Projeto 

Brasil Nunca Mais. 

Os principais protagonistas deste empreendimento foram o sacerdote católico 

Paulo Evaristo Arns, o rabino Henry Sobel, o pastor presbiteriano Jaime Wright e um 

pequeno grupo de aproximadamente cinquenta pessoas que, entre 1979 e 1985, 

sistematizaram informações contidas em 707 processos submetidos ao Superior 

Tribunal Militar (STM) constituindo-se na principal fonte de informação sobre a 

estrutura e o funcionamento dos órgãos de repressão durante a ditadura militar no 

Brasil. 4 

Entretanto, temas como justiça social e direitos humanos não foram consenso 

entre os líderes cristãos, especialmente os católicos, especialmente quando 

concebidos em seu sentido pleno. O historiador Kenneth Serbin (2001), por 

exemplo, relatou a isenção de Dom Alfredo Vicente Scherer, arcebispo de Porto 

Alegre, Dom Agnello Rossi, arcebispo de São Paulo, Dom Lucas Moreira Neves, à 

época bispo auxiliar de São Paulo, ao tomarem conhecimento do sofrimento brutal a 

                                                
4 Com as informações coletadas nos processos que tramitaram no âmbito da Justiça Militar, entre os 
anos de 1964 e 1979, foi possível constatar a existência de estrutura paralela de investigação para 
presos políticos, os agentes envolvidos, as formas de tortura aplicadas, bem como, denunciar o 
desaparecimento e a morte de pessoas. O dossiê construído com rigor, a partir de informações 
prestadas pelos (as) acusados (as) quando eram formalmente postos (as) sob a custódia do Estado e 
tinham acesso aos advogados, atingiu mais de um milhão de páginas cujas cópias circularam em por 
diversos países. Posteriormente, uma versão resumida foi publicada em livro publicado pela Editora 
Vozes. 
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que estavam submetidos na prisão os frades dominicanos envolvidos com a Ação 

Libertadora Nacional, comandada por Carlos Marighela. 5 

Entretanto, a ditadura militar no Brasil ocorreu num contexto de redefinições 

expressivas na forma de atuação eclesiástica da Igreja Católica. Durante o Conselho 

Vaticano II, realizado entre os anos de 1962 e 1965, o prelado simplificou a liturgia, 

abriu espaço para a participação de leigos e demonstrou profunda sensibilidade em 

relação à liberdade religiosa e aos direitos humanos. 

Posteriormente, a Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-

americano realizado em Medellín, na Colômbia, em 1968, convocada para definir a 

forma de aplicação das decisões do Conselho Vaticano II, reforçou a opção 

preferencial da Igreja pelos pobres e pela liberdade humana. Essa renovação 

favoreceu a Teologia da Libertação, um movimento intenso de inspiração 

estadunidense e europeia que, no entanto, se corporificou, ao longo dos anos 1960, 

em teses importantes criticando as condições econômicas, políticas ou sociais a que 

se encontravam submetidos os cristãos na América Latina.  

Foi nesse contexto que a Ação Católica Brasileira, um movimento de 

evangelização criado em 1935 e controlado pelo poder eclesiástico, adquiriu 

autonomia e alguns de seus núcleos se envolveram profundamente nas discussões 

sobre os problemas sociais até que uma parte do grupo se desvencilhou da 

estrutura hierárquica para formar a organização política que passou a ser chamada 

de Ação Popular. 6 

No entanto, mesmo entre aqueles que se mantinham organicamente na 

Juventude Católica havia uma profunda inquietação com o autoritarismo político e o 

predomínio da miséria no país e isso os aproximou das lideranças populares e 

socialistas. Não tardou para que os agentes do DOPS invadissem a sede do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento (Ibrades) e prendessem padres e jovens católicos 

                                                
5 A Ação Libertadora Nacional (ALN) foi uma organização, fundada por Carlos Marighela, em 1967, 
que fez oposição armada à ditadura militar brasileira. Marighela foi morto em 4 de novembro de 1969, 
na Alameda Casa Branca, na capital de São Paulo numa emboscada preparada pelo delegado do 
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), Sergio Paranhos Fleury. 
6 Os grupos juvenis católicos eram organizados em Juventude Estudantil Católica (JEC), voltada para 
os estudantes dos cursos secundários; a Juventude Universitária Católica (JUC), que aglutinava os 
estudantes das instituições de ensino superior e a Juventude Operária Católica (JOC), para os 
trabalhadores. Em 1962, alguns militantes da JUC, reunidos em um congresso em Belo Horizonte, 
decidiram forma a Ação Popular (AP) como uma organização política de esquerda com atuação entre 
os camponeses, operários disseminando a cultura popular e realizando curso de alfabetização de 
adultos tendo como referência o método de Paulo Freire. 
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reunidos no local que organizavam cursos de preparação para educação popular e 

prestavam assistência social às pessoas das comunidades pobres. 

Segundo Grimaldo Carneiro Zachariadhes (2006), que narrou a prisão do 

jesuíta espanhol Manuel Andrés Mato, durante a invasão do Ibrades, sediado na 

cidade do Rio de Janeiro, havia, também, discussões teóricas sobre o marxismo e a 

documentação do arquivo pessoal do inaciano confirmam a aproximação entre 

setores progressistas da Igreja e militantes socialistas: 

Andrés estava no Ibrades, quando a instituição foi invadida pela primeira 
vez por militares e agentes do DOPS, no dia 28 de setembro de 1970. No 
momento da invasão ele estava ministrando aula sobre ‘teoria marxista’, 
enquanto os militares prendiam integrantes ligados à Juventude Operária 
Católica. Na segunda invasão do instituto dos jesuítas, em 7 de outubro do 
mesmo ano, quando eles detiveram o secretário geral da CNBB, Dom 
Aloísio Lorscheider, vistoriaram o quarto do padre Andrés e de outros 
jesuítas, deixando sua biblioteca praticamente vazia. (p. 110) 

Entretanto, segundo Serbin (2001), foi a prisão de um dos membros da cúpula 

da Igreja Católica, Dom Aloísio Lorscheider,  que teve repercussão internacional e 

mobilizou até mesmo os menos envolvidos que  
[...] em uma demonstração incomum de unidade e protesto de prelados 
majoritariamente conservadores, os cinco que cardeais do país – Dom 
Agnelo, Dom Jaime, Dom Vicente, Dom Eugênio e Dom Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Motta – protestaram em uma carta particular ao presidente 
Médici.  (p. 193). 

 

Cabe ressaltar que o bispo acima referido tinha um encontro programado com 

o ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, no Hotel Glória, onde funcionava a sede da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Rio de Janeiro, ao qual não 

compareceu porque agentes do DOPS o mantiveram preso e incomunicável no 

Ibrade por quatro horas. 7 

Tais ocorrências, conforme revelou o historiador estadunidense Kenneth 

Serbin (2001), levaram à criação de uma Comissão Bipartite, que atuou na 

clandestinidade, durante quatro anos para discutir a questão da tortura e outros 

assuntos envolvendo a Igreja Católica e a ditadura militar. Todavia, a perspectiva de 

                                                
7 Este não foi o único caso de perseguição a religiosos católicos na ditadura militar no Brasil, pois, o 
bispo de Volta Redonda, dom Waldir Calheiros de Novaes, também foi detido e dom Hélder Pessoa 
Câmara, declaradamente contra o autoritarismo, teve sua casa metralhada no Recife onde atuava 
como arcebispo. O seu assessor, padre Henrique, foi preso, torturado e assassinado, em 1966.  
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atuação deste grupo apontava muito mais para uma composição entre militares 

católicos e a cúpula religiosa para evitar conflitos entre as partes. 8 

Evidentemente, considera o autor da obra que muitas vidas foram 

preservadas com a negociação no interior da comissão, contudo, os interesses 

financeiros da instituição católica estiveram na pauta, para ele um tema central: 

[...] era a tentativa de preservar a concordata moral. Enquanto o regime 
desejava a bênção dos bispos, estes buscavam, por sua vez, salvaguardar 
privilégios tradicionalmente considerados cruciais para a Igreja. Devido aos 
constrangimentos políticos e à repressão dos anos Médici, os esforços de 
cooperação nem sempre corresponderam ao que era esperado. (p. 302). 

Experiência bem diferente, nesse sentido, resultou do Projeto Brasil Nunca 

Mais que, apesar de atuar sigilosamente, jamais acreditou que poderia compor com 

quaisquer setores das forças Armadas, dos órgãos policiais de repressão ou do 

governo militar evitar a tortura e defender os direitos humanos uma vez que essas 

práticas eram institucionalizadas como técnica de investigação, conhecidas dos 

oficiais de alta patente e disseminada por todo o país em cursos ministrados por 

especialistas. 

Não se tratava, portanto, de uma excepcionalidade ou anomalia individual 

imputada a pessoas com desvios de personalidade. A tortura tinha fundamento na 

lógica de destruir os grupos políticos atuantes contra a ditadura militar, estivessem 

ou não armados, por intermédio das delações compulsórias e com o emprego 

persistente da violência física e psicológica. Os parâmetros para a estruturação 

desse sistema repressivo estavam na Doutrina de Segurança Nacional, largamente 

difundida na Escola Superior de Guerra (ESG) que formava os oficiais das Forças 

Armadas e intelectuais da burguesia brasileira. 

Por isso, o esforço realizado por religiosos de três diferentes ramificações das 

religiões judaico-cristãs revelam uma profunda capacidade de compreensão da 

conjuntura política do país naquele momento, uma enorme habilidade no manuseio 

                                                
8 A iniciativa de criar a referida comissão partiu do professor de filosofia, Tarcísio Padilha, do general 
Antônio Carlos da Silva Muricy e do professor Cândido Mendes. Participaram também, dom Aloísio 
Lorscheider, dom Ivo Lorscheider, dom Eugênio de Araújo Sales, dom Avelar Brandão Vilela, dom 
Lucas Moreira Neves, dom Paulo Evaristo Arns, oficiais militares como Tarcísio Padilha, general 
Paulo Couto, bem como, incluindo representantes do Serviço Nacional de Informações e o Centro de 
Informações do Exército.  
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das fontes documentais, bem como, um desejo profundo e sincero de promover 

justiça social e os direitos humanos. 9 

O processo de aquisição, sistematização e análise das fontes foi produto de 

uma criatividade sensacional, visto que, naquelas condições totalmente adversas em 

que os meios de comunicação estavam censurados ou se autocensuravam, as 

prisões eram realizadas de maneira totalmente arbitrária e sem registros até que 

uma confissão fosse forjada, os depoimentos dos presos libertos ou exilados eram 

totalmente desacreditados por uma atuação sistemática dos mecanismos 

ideológicos da classe dominante, no entanto, alguns advogados, com destaque para 

os bacharéis Sobral Pinto e Eny Raimundo Moreira, encontraram na brecha jurídica 

que concedia aos defensores um dia para a custódia provisória dos processos a 

oportunidade de copiar os documentos e produzir um acervo documental 

absolutamente relevante. 10 

Fundia-se naquela obra a determinação de juristas e cristãos que, não 

apenas compreendiam a função social da advocacia e do apostolado, como 

também, tinham absoluta consciência do significado conceitual do direito para os 

seres humanos. A liberdade de expressão e o respeito às diferenças foram a 

principal motivação de pessoas que, embora professassem sua fé, não admitiam 

que outros fossem submetidos a castigos degradantes e cruéis por não 

compartilharem as mesmas opiniões. 

                                                
9 No caso de Evaristo Arns (2001) foi a partir da própria experiência que ele ampliou sua visão da 
sociedade e se deu conta da inexistência de canais que permitissem a participação dos pobres nas 
políticas de desenvolvimento econômico e menos ainda desfrutar dos bens, serviços e recursos 
proporcionados pela geração de riqueza no país. Foi no curso de sua vida pastoral que ele firmou tais 
convicções que culminaram num projeto chamado “Operação Periferia” que disseminava 
comunidades eclesiais de base na periferia da cidade, conforme Domezi (1995). Diferentemente de 
seus pares, a primeira atitude de Dom Paulo Evaristo Arns foi denunciar publicamente a tortura, 
imediatamente após constatar que dois de seus assessores, padre Giulio Vicini e a assistente social 
Yara Spadini, estavam sendo seviciados na prisão, em 1971. Não por acaso afirmou categoricamente 
no livro que condensa o relatório inicial do projeto Brasil Nunca Mais que “a tortura, além de 
desumana, é o meio mais inadequado para levar-nos a descobrir a verdade e chegar à paz”. (Arns, 
1985, p.11). 
10 A organização e sistematização das informações foram realizadas pelo pastor Jaime Wright e pelo 
cardeal Paulo Evaristo Arns com recursos do Conselho Mundial de Igrejas. Durante seis anos várias 
equipes copiaram os processos sigilosamente em uma sala nas imediações do Superior Tribunal 
Militar, em Brasília e depois foram microfilmados em São Paulo. Para resguardar tamanho esforço 
Vinte e cinco cópias do Projeto A, encadernadas em capa dura, preta com letras douradas foram 
entregues a universidades, bibliotecas e centros de documentação de entidades dedicadas à defesa 
dos direitos humanos no Brasil no exterior foi doada para a Universidade Estadual de Campinas, a 
instituição aceitou a documentação, com a promessa de disponibilizar amplamente o material para 
consulta e permitir sua reprodução.      
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Ressaltados esses aspectos cabe discutir o legado transmitido pelo acervo 

documental produzido pelo projeto Brasil Nunca Mais para constituição de uma 

memória integral sobre o período da ditadura e como foi possível constituir políticas 

de reparação, organizações sociais e institucionais de investigação que objetivam a 

reconciliação nacional.  

 

A Comissão Nacional da Verdade e seu acervo documental  
A Comissão Nacional da Verdade, criada no Brasil pela Lei 12528/2011, 

instituiu que sua finalidade era apurar graves violações de Direitos Humanos 

ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. As balizas 

históricas referem-se às constituições promulgações logo após o Estado Novo (1937 

– 1945) e o fim da Ditadura Militar (1964 – 1985). 

Conquanto não estivesse entre suas atribuições julgar ou punir agentes 

públicos que torturaram presos políticos sob a tutela do Estado, identificou a autoria 

de 377 crimes praticados e esclareceu as circunstâncias em que se deram 

propiciando, de forma inédita, o estatuto legal para o caso de algum órgão 

institucional, responsável por conformar ou julgar as leis do país, queira configurar o 

tipo penal e condenar os réus, como ocorreu em outros países onde comissões 

similares foram instituídas. 11     

Entre sua instalação em maio de 2012 e a conclusão do relatório final em 

dezembro de 2014, foram ouvidas vítimas, testemunhas e agentes da repressão, 

bem como, organizadas audiências públicas, promovidas diligências em unidades 

militares e elaborados laudos periciais. 

Todo esse esforço produziu um acervo documental composto de 

depoimentos, testemunhos, livros, fotografias, relatórios, processos, croquis, 

compêndios jurídicos, decretos, ofícios e cartas, entre outros coletados no Brasil. 

                                                
11 A Comissão da Verdade mais antiga que se tem conhecimento foi em 1974, na Uganda, 
posteriormente, na África do Sul, em 1995, após o Apartheid realizou-se a Comissão de Verdade e 
Reconciliação. Cerca de outros trinta países já realizaram comissões da verdade antes do Brasil, 
inclusive, alguns países da América Latina como a Argentina, cujos autores de crimes foram 
identificados, condenados e presos, no Uruguai, onde duas comissões investigaram a situação de 
pessoas desaparecidas e os fatos motivadores, tendo recentemente tornados imprescritíveis os 
crimes cometidos durante a ditadura e o Chile que, também, realizou duas comissões para investigar 
os crimes do governo Augusto Pinochet. As demais iniciativas ocorreram em quase todos os 
continentes no início do século XXI. 
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Além disso, várias informações foram solicitadas aos governos da Argentina, do 

Chile, do Uruguai e dos Estados Unidos que destinaram relatórios de agências de 

espionagem e correspondências recebidas de suas respectivas embaixadas no 

Brasil.  

Para compreender o impacto desse patrimônio compilado pela Comissão da 

Nacional da Verdade para a sociedade brasileira temos que avaliar a produção de 

outros núcleos investigativos estabelecidos anteriormente e que, cumulativamente, 

agregaram informações ao resultado final, a existência de uma quantidade 

significativa de registros impressos e orais já coletados, a publicação de memórias e 

teses acadêmicas que constam do referencial apresentado no relatório e a 

contribuição de outras comissões constituídas pelo país. 

De forma semelhante, é fundamental conhecer o que foi atualizado, a 

identificação de outras pessoas ou organizações envolvidas, a eventual 

apresentação de novos fatos, o esclarecimento de circunstâncias antes obscuras e 

interpretações inovadoras sobre ocorrências já conhecidas. 

O patrimônio documental legado pela Comissão da Verdade tem teor inédito 

nos depoimentos, nas informações sobre colaborações com outros países e na 

formulação de laudos e provas periciais. Uma parte, entretanto, foi incorporada de 

propostas anteriores que, ao longo da história brasileira, conformaram os esforços 

que culminaram na criação da CNV. 

O projeto Brasil Nunca Mais, já referenciado, foi pioneiro e inovador na 

constituição de provas da violação dos direitos humanos no Brasil durante a 

ditadura, contudo, a partir dele e de outros arquivos, em 1985, foi publicado o 

“Dossiê de mortos e desaparecidos políticos no Brasil a partir de 1964” por iniciativa 

de familiares que trabalharam incansavelmente desde 1979 e atualizaram as 

informações existentes até 2009. O anexo da Lei 9140/1995, sancionada pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso, que criou a Comissão Especial sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos, trazia parte das informações contidas no referido 

dossiê e possibilitou o reconhecimento da responsabilidade do Estado na morte e no 

desaparecimento de presos políticos e a reparação financeira aos familiares. 12 

                                                
12 A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça criada pela Medida Provisória n.º 2151, o Projeto 
Memórias Reveladas, institucionalizado pela Casa Civil e implantado no Arquivo Nacional, e a 
Revisão da Lei de Anistia, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, também se constituíram 
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Sob o ponto de vista cumulativo a Comissão Nacional da Verdade foi 

fundamental para agregar todas as iniciativas anteriores e consolidar um estatuto 

legal e político para o aprofundamento das discussões sobre a ditadura. Todavia, 

por não descobrir ou explorar novas informações relevantes, por um lado, e ao se 

constituir limitada desde a sua concepção pelas intervenções e obstáculos impostos 

pelas Forças Armadas desde a sua concepção, por outro, o alcance do relatório final 

e das recomendações pode ser menos significativo que as ambições iniciais. 

Promover a reconciliação nacional é um processo histórico com fortes 

repercussões no presente. A continuidade da violação dos direitos humanos como 

procedimento investigatório e o alto grau de aceitação da execução sumária por uma 

parte da sociedade colocam em pauta problemas oriundos do período da ditadura 

militar. Não compreender isso como uma construção ideológica posta de forma 

subliminar nas discussões sobre educação, formação de núcleos familiares, 

democracia e outros tantos temas é ignorar a capacidade que a burguesia brasileira 

tem de se adaptar a qualquer regime político e manter sua dominação de classe. 

A verdade se estabelece com a investigação e revelação dos fatos, contudo, 

não se consolida sem aprofundar as causas que motivaram os crimes praticados 

contra opositores políticos. A ditadura no Brasil, assim como em toda a América 

Latina, resultou do esgarçamento da democracia formal, na qual, a burguesia não 

encontrava mais o lastro necessário para sua ambição de desenvolvimento 

econômico industrializado. A participação dos militares não pode ser dissociada da 

discussão sobre sua pretensa função moderadora e da neutralidade frente aos 

dispositivos constitucionais. A memória e a verdade são faces de uma mesma 

expressão delineada pela ocultação de que, no período da ditadura, os militares e a 

burguesia se articularam, com apoio dessas mesmas categorias em outros países, 

para impor a conservação imperialista com a aniquilação física de seus opositores. 

Por não trazer à tona essas questões durante as investigações da Comissão 

Nacional da Verdade, a sociedade brasileira ficou refém de revelações originais 

capazes de mobilizar intensamente o debate sobre a Lei de Anistia que emperrava o 

processo de responsabilização criminal. Contudo, apesar das atualizações 

importantes, não houve revelações de episódios ignorados ou inovações 

                                                                                                                                                   
em fontes de informação e disseminação dos crimes de violação dos direitos humanos ocorridos 
durante a ditadura no Brasil.  
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extraordinárias na abordagem. Como resultado, o grande mérito foi a sistematização 

e a veiculação por meio digital, portanto universalizada, da produção. 

Os arquivos, no entanto, como depositários da memória social mantêm a 

natureza conflitante das sociedades de classe e as limitações impostas à Comissão 

Nacional da Verdade permanecem no acervo documental delegado ao público com 

a divulgação do relatório final. 

 

Lugares de memória e lugares sociais nos arquivos sobre a ditadura militar no 
Brasil 
 A documentação produzida, acessada ou organizada em arquivos ao longo 

de meio século sobre a ditadura militar no Brasil, por quaisquer meios e suportes, 

constitui-se numa memória socialmente referenciada. Distante da concepção de 

uma memória eminentemente individual ou expressa exclusivamente pela oralidade 

a presente análise se propõe a dimensionar o  impacto do acervo documental 

produzido pela Comissão Nacional da Verdade na sociedade brasileira a partir da 

compreensão de que os arquivos são expressões das memórias de uma sociedade 

determinada sociedade cujas classes sociais estão em conflito permanente, e nas 

quais, uma delas predomina, utilizando ideologicamente a memória como um de 

seus instrumentos de dominação. 

O historiador francês Pierre Nora (1993) preocupado com a pulverização e 

fragmentação dos arquivos originada pela multiplicidade de indivíduos e grupos 

sociais que organizam suas memórias que, segundo ele, já são história, definiu 

como “lugares de memória” da seguinte forma:  

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há 
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 
aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar 
atas, porque essas operações não são naturais. É por isso a defesa pelas 
minorias, de uma memória refugiada sobre focos privilegiados e 
enciumadamente guardados e nada mais faz do que levar à incandescência 
a verdade de todos os lugares de memória. Sem vigilância comemorativa, a 
história depressa os varreria. (p.13). 

A perspectiva apontada nesta direção compreende que, embora existam 

condições materiais para a existência da memória, o seu lugar somente será 

definido a partir da sua constituição em objeto funcional e simbólico: 
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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, um 
corte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, a um 
lembrete concentrado de lembrar. Os três aspectos coexistem sempre. 
Trata-se de um lugar de memória tão abstrato quanto a noção de geração? 
É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois 
garante ao mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua transmissão; 
mas simbólica por definição visto que caracteriza por um acontecimento ou 
uma experiência vivida por pequeno número uma maioria que deles não 
participou. (Nora, 1993, p. 21-22) 

De forma distinta da perspectiva dos “lugares de memória” concebidos por 

Pierre Nora a concepção de memória como lugar social no qual se estabelece, como 

nas relações de produção, um conflito permanente derivado da luta de classes, 

parece mais adequada para perceber o que tem ocorrido com a investigação, coleta 

e armazenamento de informações sobre a ditadura militar no Brasil. 

Por um lado, em função da discordância sobre com este autor sobre a relação 

entre o concreto e o simbólico na definição de memória. Exatamente porque existe 

outra convicção, a partir das formas de simbolismo, linguagem, comunicação são 

produzidas dialeticamente, de forma intrínseca à consciência, nas relações materiais 

de produção e, portanto, não podem ser dissociados. Sobre isso, esclareceu Adam 

Schaff (1971): 

A consciência [...] é produto do trabalho [...] que está baseado na 
cooperação e esta é impossível sem pensamento conceitual e sem 
compreensão. Esta é a dialética da mútua influência, que permite explicar o 
processo de comunicação sem ter de recorrer aos milagres ou à metafísica. 
(p. 67) 

 

Parece mais adequado definir que a organização de acervos documentais 

está intrinsicamente ligada aos conflitos inevitáveis de uma sociedade estratificada 

em classes sociais, na qual uma delas mantem a dominação econômica e política 

que, para conservar o seu status quo, é indispensável diluir as diferenças sociais 

com a difusão de convicções sobre a necessidade de unidade nacional, reforçando a 

simetria dos interesses coletivos na impessoalidade do estado e explicando tudo 

isso por intermédio dos intelectuais revestidos da objetividade racional da ciência. 

 Em vista disso, as memórias precisam ser analisadas não apenas em parte, 

mas em sua totalidade e os arquivos que as preservam devem ser concebidos como 
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integrantes dessa constituição social e mobilizadores de interesses. A simbologia, 

portanto, que emana do documento não é uma manifestação cultural fragmentada 

da realidade, ao contrário, são signos e formas de linguagem, configuradas em 

discursos, determinados pela práxis, aqui concebida como a síntese da consciência 

e da ação, diretamente relacionados com as tensões entre o capital e o trabalho. 

Portanto, se definirmos que as divergências sociais se cristalizam a partir das 

suas relações de produção e do modo como os grupos se identificam neste 

processo, teremos posto um importante problema na forma como se dá a 

interpretação do passado a partir dos arquivos. Deste modo, qualquer iniciativa de 

preservação de fontes sobre a ditadura militar somente pode surtir efeito como 

constituição plena de uma memória e o estabelecimento da verdade se configurar o 

arquivo como um processo constituído de interesses e conflitos moldados pelas 

demandas sociais mais expressivas.  

 A verdade, numa simbiose com a memória, tem duas dimensões básicas: a primeira 

é que os fatos não podem ser esclarecidos parcialmente e enquanto existirem 

lacunas é impossível concretizar qualquer mudança em relação ao passado e, em 

seguida, cumpre desmistificar a unidade social e assumir que, mesmo em regime 

democráticos, todos os espaços se constituem como reflexos da luta social. 

Somente admitindo que a violação dos direitos humanos durante o período ditatorial 

foi um recurso para eliminação daqueles que pretendiam explicitar os conflitos entre 

as classes sociais e encontrar os meios de superá-los poderemos estabelecer a 

conexão entre memória e verdade para que a sociedade brasileira siga o seu curso 

na História.   

 
Conclusão 

Diante da análise acerca da natureza do acervo documental produzido pela 

Comissão Nacional da Verdade, no Brasil e sua contribuição para disseminar o 

conhecimento dos fatos investigados na sociedade, estabelecer a verdade na 

memória nacional e promover a reconciliação nacional é inevitável admitir que há 

limitações na realização destes propósitos.  

Inicialmente porque, a despeito de todo o empenho dos conselheiros, 

assessores, consultores e pesquisadores, a difusão das informações, sem um 

planejamento adequado para atingir e mobilizar os setores cruciais da sociedade, 
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pode não surtir o efeito desejado. Outra razão é que a utilização indiscriminada do 

conceito de verdade, difundida pelo senso comum apenas pelo seu significado 

etimológico, reforçou a ação ideológica perpetrada pelas Forças Armadas para 

distorcer as informações e negar a luta de classes sob a alegação eufemística de 

revanche. Finalmente, porque a reconciliação nacional não passou pelo necessário 

confronto entre as forças antagônicas da sociedade brasileira antes de superar a 

fase histórica da ditadura militar. A manutenção dos mesmos personagens, das 

estruturas legais, repressivas e burocráticas do Estado e do fisiologismo político no 

processo de transição para a democracia formal são fatores determinantes para 

restringir os efeitos pretendidos pela Comissão Nacional da Verdade.         
Entretanto, o intenso esforço de catalogação e sistematização, bem como, a 

disponibilização integral e em formato digital dos documentos produzidos ou 

acessados alcança um importante significado para as famílias de desaparecidos, 

organizações de direitos humanos e pesquisadores que há muito se ressentiam da 

existência limitada de arquivos organizados e da precária condição a que a maioria 

deles esta submetida. Ainda mais importante se torna o resultado quando nos 

lembramos da infinidade de papéis deliberadamente destruídos ou extraviados por 

impossibilidade de acesso para organização e disponibilização. 

Cumprida a função para a qual foi designada cabe à sociedade brasileira 

converter as recomendações da Comissão Nacional da Verdade em ações 

concretas que explicitem as diferenças sociais existentes no Brasil durante a 

segunda metade do século XX para elucidar, não somente a violação de direitos 

humanos, mas a motivação de práticas tão violentas e cruéis que permanecem 

apesar do retorno à democracia formal. 
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