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“Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade”,  diz o primeiro artigo 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Estando a luta pela igualdade e pela emancipação 
social no cerne da criação do IPR, nada mais natural 
que os Direitos Humanos sejam o tema desta 
segunda edição da revista Liberto.

Sabemos o que significa ter Pauline Reichstul 
como nome do nosso Instituto. Nascida na 
Tchecoslováquia, Reichstul lutou por um Brasil digno 
até sua morte. Fez parte da Vanguarda Popular 
Revolucionária (VAR), posteriormente conhecida 
como Vanguarda Armada Revolucionária Palmares 
(VAR-Palmares), em referência ao quilombo de 
Zumbi. Tendo como líder o ex-militar Carlos 
Lamarca, o grupo foi uma das organizações de 
esquerda mais atuantes na oposição à Ditadura 
Militar no país. Em 1973, Pauline foi torturada e 
assassinada, aos 25 anos, na Região Metropolitana 
de Recife, em episódio conhecido como Massacre 
da Chácara São Bento. Sua luta transcende limites 
de gênero, geografia ou idade. Mulher, estrangeira 
e ciente, desde muito jovem, da necessidade de 
esforços extremos por um país justo, seu nome 
confirma nosso compromisso com o ideal de que 
justiça social deve ser premissa de sociedade. 

Justiça social, em sua totalidade, conforme as 
ideias da filósofa Nancy Fraser, deve aliar justiça 
econômica, cultural e política. Com os projetos 
próprios ou parceiros do IPR, contribuímos para a 
diminuição das disparidades de condições, para 
a emancipação social, para o reconhecimento 
simbólico e para a representatividade de 
comunidades excluídas. Exemplo de projeto é a 
criação do Centro de Documentação e Memória 
Operária e Popular da Região Metropolitana do 
Vale do Aço (CEDOC-Vale), que foi o catalisador da 
escolha do assunto central desta Liberto. O projeto 
busca resgatar a história do movimento operário de 
resistência à ditadura na região do Vale do Aço; a 
partir dele, ficou clara a relevância de trazer como 
matéria especial a Comissão da Verdade, seguida 
por uma entrevista com o médico, professor, político 
e militante Gilney Viana. 

Além dessas, todas as demais escolhas feitas 
para esta edição da revista Liberto reafirmam 
a importância da verdade, da transparência, 
da mobilização, dos objetivos coletivos e das 
oportunidades, para que formemos, pouco a pouco, 
um país com cidadãos efetivamente livres e iguais 
em dignidade e direitos.

  
       Pedro Moreira
                   Presidente
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Aprovada pelo Congresso 
Nacional, a Comissão da 
Verdade brasileira será 
responsável por investigar 
os abusos cometidos na 
ditadura e recontar a história 
do país

1º de abril de 64. Ironicamente, foi no dia da 
mentira que se instituiu o golpe inaugural 
de uma ditadura que permaneceria pelos 
próximos vinte anos no poder. Entre as 
arbitrariedades que se seguiram durante o 
regime militar no Brasil, ficaram bastante 
marcadas as violações aos direitos 
humanos. É com a finalidade de examinar e 
esclarecer esses crimes, efetivando o direito 
à memória e à verdade, que foi proposta 
a Comissão da Verdade no país, aprovada 
pelo Senado em outubro deste ano. 
Composta por sete membros indicados 
pela presidência da República, a Comissão 
terá acesso aos arquivos da ditadura 
(mesmo a documentos sigilosos) e deverá 
ouvir e reunir testemunhos diversos de 
vítimas do regime, para esclarecer mortes, 
torturas e desaparecimentos. Ao fim de 
dois anos, será produzido um relatório que 
congregue as informações levantadas em 
um documento histórico e possa ajudar a 
evitar que violações aos direitos humanos 
dessa natureza voltem a se repetir.

O projeto da Comissão, entregue ao 
Congresso pelo ex-presidente Lula, em 
maio de 2010, foi um dos pontos mais 
polêmicos do Plano Nacional de Direitos 
Humanos (o PNDH3), lançado no mesmo 
ano. De um lado, segmentos das Forças 
Armadas reclamavam a abertura de uma 
ferida antiga (em fevereiro de 2012, a 
oposição se tornou oficial: reservistas da 
Forças Armadas publicaram, no site do 
Clube Militar, manifesto contra a Comissão. 
O texto foi retirado do ar a pedido do 
Ministro da Defesa, mas resultou em 
outra manifestação com o título “Eles que 
venham! Por aqui não passarão!”, assinada 
por um grupo de 98 militares da reserva). 
Do outro lado, os familiares de mortos e 
desaparecidos durante o regime militar e 
entidades de defesa dos direitos humanos 
reivindicavam uma efetiva punição aos 
torturadores. O intenso debate que se 
seguiu até a aprovação do projeto no 
Senado não foi em vão. O que está em jogo 
com a criação da Comissão da Verdade é 

a reconstrução de uma parte significativa 
da história recente do país. Para o assessor 
especial da Comissão da Verdade da OAB-
MG e vice-presidente da Associação dos 
Amigos do Memorial da Anistia em Belo 
Horizonte, Betinho Duarte, trata-se de rever 
a versão oficial dos fatos que ocorreram 
no período da ditadura. Ele questiona: 
“Quem sabe dessa história? Quem sabe 
da verdade? Para mim, a versão contada 
pelos militares não pode ser considerada a 
verdade”.

Contexto global

Desde a década de 70, quando foi criada a 
Comissão da Verdade de Uganda, diversos 
países têm levantado a bandeira do direito 
à memória e à verdade. A pesquisadora 
do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação 
sobre as Américas da Universidade de 
Brasília (UNB), Simone Rodrigues, explica 
que existem hoje mais de trinta dessas 
comissões ao redor do mundo – criadas por 
órgãos oficiais (como é o caso da brasileira) 
ou por iniciativas da sociedade civil. As 
Comissões da Verdade estão normalmente 
ligadas a um contexto de transição entre 
regimes políticos em que se faz necessário 
julgar crimes e abusos cometidos 
anteriormente. Segundo a pesquisadora, 
um exemplo notório é a experiência da 
África do Sul, a partir da qual o assunto 
ganhou destaque no cenário internacional. 
“A Comissão de Verdade e Reconciliação 
da África do Sul foi fundamental para 
garantir uma transição pós-apartheid 
minimamente tranquila. Sem ela, muitos 
apostam que o país ruiria em guerras 
étnicas e disputas políticas“, diz ela.

No Brasil, diversos grupos de defesa dos 
direitos humanos reivindicam a chamada 
justiça transicional, campo jurídico que 
busca revelar a verdade sobre crimes 
passados e fornecer reparações às vítimas. 
De acordo com Duarte, “não houve justiça 
de transição entre os períodos de ditadura 
e democracia no Brasil. Os que lutaram 
na campanha pela Anistia e nas ‘Diretas 
Já’ não foram contemplados, já que não 
houve punição aos torturadores, nem 
desmantelamento do aparato repressivo”. 
A ausência de investigação sobre as 
mortes e desaparecimentos durante a 
guerrilha do Araguaia rendeu ao país uma 
condenação na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) no ano passado. 
Duarte faz coro às diversas entidades que 
consideram a celeridade com que o projeto 

Matéria de capa

Pelo direito à 
verdade

As fotos que ilustram essa matéria 
são da época da Ditadura Militar.
Crédito: Evandro Teixeira

por Carolina Abreu
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correu no Congresso uma verdadeira 
resposta ao puxão de orelha da OEA: “O PL 
7.376/2010 começou a tramitar na Câmara 
de maneira lenta, gradual e segura. Foi só 
depois da condenação que ganhou algum 
encaminhamento concreto”, afirma.

Emendas e embates

Não há dúvidas de que a instituição de 
uma Comissão da Verdade representa uma 
verdadeira conquista para o país. Mas 
desde que foi apresentado ao Congresso, 
o texto do projeto vem recebendo 
numerosas críticas de estudiosos da área 
e organizações da sociedade civil, como 
o Centro de Justiça e Direito Internacional 
(CEJIL) e a Rede Social de Justiça e 
Direitos Humanos, a começar pelo período 
da investigação. O projeto aprovado pelo 
Senado dispõe que as investigações da 
Comissão devem compreender os anos 
que seguem de 1946 a 1985 – período 
entre Constituições, de acordo com o que 
é determinado pelo Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Carta 
Magna de 88. Rodrigues reitera a crítica: 
“além de ser muito longo, o período a ser 

investigado é também muito variado. A 
dinâmica dos abusos aos direitos humanos 
é diferente em cada momento”. De fato, 
de Gaspar Dutra a João Figueiredo, 
passaram-se quase quarenta anos, e é 
difícil comparar as medidas dos governos 
que se estabeleceram nesse meio tempo. 
A reivindicação das entidades é a alteração 
desse período de tempo, para que 
compreenda apenas os anos de regime 
militar, de 1964 a 1985.

Outro embate importante diz respeito ao 
caráter da Comissão, que não subsidiará 
julgamentos penais – o que Rodrigues 
classifica como uma lástima. O imbróglio, 
nesse caso, é jurídico. A Lei da Anistia, de 
1979, absolve todos os crimes políticos 
cometidos no período do regime militar. 
O Supremo Tribunal Federal determinou, 
em abril de 2010, que a interpretação 
da Lei deve ser mantida, inviabilizando 
possíveis encaminhamentos práticos 
referentes à responsabilização e à punição 
de torturadores, por exemplo. A decisão 
do STF vai de encontro à sentença de 
condenação da OEA, que dispõe contra 
a possibilidade de anistia a crimes como 
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tortura e desaparecimento. Esse aspecto 
rendeu à Comissão sérias acusações por 
parte das entidades de defesa dos direitos 
humanos, que fizeram circular uma petição 
pública na Internet caracterizando-a como 
uma farsa, um engodo. 

Além disso, o texto da lei conserva 
algumas ambiguidades perigosas, como 
a que diz respeito à publicidade das 
informações levantadas. De acordo com 
o projeto aprovado, cabe aos membros 
da Comissão decidir que informações 
virão a público. Como consta em seu 
artigo 5º, “as atividades desenvolvidas 
pela Comissão Nacional da Verdade serão 
públicas, exceto nos casos em que, a 
seu critério, a manutenção de sigilo seja 
relevante para o alcance de seus objetivos 
ou para resguardar a intimidade, a vida 
privada, a honra ou a imagem de pessoas”. 
Em seus pronunciamentos, a Secretaria 
de Direitos Humanos sinaliza que será 
tornado público o relatório gerado, mas a 
realidade das Comissões de outros países 
revela uma tendência diferente. Embora 
seja uma recomendação internacional, 
poucos relatórios ao redor do mundo 
têm divulgado o nome dos autores dos 
crimes, por exemplo. Para Rodrigues, 
“sem transparência, o direito à verdade 
estará seriamente comprometido. Se não 
houver ampla divulgação dos nomes e 
responsabilização pública, a meu ver, a 
Comissão perderá totalmente o sentido”.

Há ainda discordância em relação ao 
objetivo central do projeto. Ativistas de 
Direitos Humanos de todos os cantos 
do país rejeitam fortemente a expressão 
“reconciliação social”, contida logo no 
primeiro artigo, em uma crítica que vai além 
da mera construção textual. Rodrigues 
explica que a reconciliação é entendida 
como um processo terapêutico, que 
permite a convivência entre grupos que 
sofreram processos de profunda divisão 

entre a sociedade, como foi o caso do 
Apartheid, na África do Sul. Mas para 
grupos organizados e familiares de vítimas 
da ditadura, a realidade brasileira demanda 
um outro registro conceitual, menos 
conciliador. Segundo Duarte, a palavra 
representa conivência com os atos de 
tortura: “para mim, essa expressão legitima 
a relação entre torturadores e torturados. 
Nós não queremos reconciliação. 
Queremos, sim, promover a consolidação 
da democracia”. A sugestão de alteração 
do texto da proposta, como as demais 
reivindicações da sociedade civil, não foi 
incorporada à Lei apresentada para sanção 
da Presidente Dilma no dia 3 de novembro 
de 2011.

E agora, José?

Mesmo com todas as objeções ao projeto, 
fato é que a Comissão está implantada. 
Em entrevista concedida à  Liberto (leia 
na página 7), o coordenador-geral do 
Projeto Direito à Memória e à Verdade, da 
Secretaria de Direitos Humanos (SDH), 
Gilney Viana, ressalta sua importância 
e pede que ela não seja prejulgada. O 
que a sociedade espera é que, depois 
de analisados todos os documentos e 
testemunhos, suas conclusões sejam 
capazes de (re)constituir a história de tudo 
o que aconteceu. Para Rodrigues, mais 
do que da redação da lei, a condução 
dos trabalhos dependerá do jogo político: 
“A eficácia da comissão vai depender 
de outros fatores, como mobilização da 
opinião pública, vontade política, acesso à 
documentação, componentes da comissão 
e orçamento”. Longe de representar o fim 
do processo, a aprovação do projeto no 
Congresso encerra apenas a primeira etapa 
na luta pelo acesso à verdade. Se, com a 
promulgação da Lei, as regras estão dadas, 
cabe agora à sociedade pressionar pelos 
rumos que tomará esse jogo.
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Estrangeiros no combate à ditadura
A participação de militantes estrangeiros foi um traço importante de diversos grupos de oposição à ditadura 
militar no Brasil. É o que procura investigar o projeto Movimentos Sociais, Ditadura e Repressão no Brasil: 
a participação de estrangeiros, pesquisa organizada pelo Instituto Pauline Reichstul. Com o objetivo de 
resgatar a memória sobre o papel da comunidade estrangeira na luta contra a ditadura, a pesquisa parte do 
estudo de caso da Vanguarda Popular Revolucionária - organização de luta armada que contava com um 
grande apoio de imigrantes estrangeiros - e das biografias do francês Ladislau Dowbor e da tchecoslovaca 
Pauline Reichstul, figuras reconhecidas por sua participação ativa na resistência ao regime. O projeto, que 
será realizado com o apoio de universidades e entidades nacionais e internacionais produzirá um livro com os 
resultados da pesquisa e uma exposição permanente sobre o tema.
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Entrevista

Justiça seja feita
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Gilney Viana fala sobre a Comissão Nacional da Verdade

Gilney Amorim Viana, mineiro de Crisólita, 
é o atual coordenador-geral do Projeto 
Direito à Memória e à Verdade da Secretaria 
de Direitos Humanos (SDH). Médico e 
professor da Universidade Federal do 
Mato Grosso (UFMT), tem uma forte 
e reconhecida atuação nas áreas do 
Meio Ambiente e dos Direitos Humanos. 
Foi um dos fundadores do Partido dos 
Trabalhadores e ajudou a criar o PT em 
Minas Gerais e em Mato Grosso. Por este 
estado, foi deputado federal, de 1995 a 
1998, e estadual, de 1999 a 2002. Integrou, 
em 2002, a equipe de transição do governo 
Lula e, de 2003 a 2007, foi o secretário 
de Políticas para o Desenvolvimento 
Sustentável do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA).

Militante durante o período da Ditadura 
Militar, participou da luta armada ao lado 
de Carlos Marighella, tendo sido preso 
e torturado em duas ocasiões diferentes 
que, juntas, totalizam mais de dez anos de 
cárcere. Sobre os presos políticos durante 
o regime e a luta pela anistia, escreveu, em 
coautoria com Perly Cipriano, o livro Fome 
de Liberdade. Em 2009, foi reconhecido 
formalmente pelo Ministério da Justiça 
como anistiado político. 

Qual o papel da Secretaria de Direitos 
Humanos e o que ela acrescenta para a 
criação de políticas públicas na área?

A Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República tem um projeto 
que chama Projeto de Direito à Memória 
e à Verdade. Este projeto, que atualmente 
eu coordeno, tem o objetivo de ajudar a 
reconstituir a memória dos fatos e dos 
acontecimentos da época da Ditadura 
Militar, além de divulgar esses fatos. 
Fazemos livros, exposições públicas que 
são muito vistas, palestras e criação dos 
memoriais das “Pessoas Imprescindíveis” 
em lugares onde viveram ou por acaso 
sofreram ou morreram opositores políticos 
à Ditadura. A secretaria tem também um 
ativismo na Comissão Especial  sobre 
desaparecidos, criada pela Lei 9.140, de 
1995. Foi o primeiro ato do estado que 
reconheceu a sua responsabilidade, além 
de ser um dos órgãos públicos que têm 
responsabilidade para o cumprimento da 
sentença sobre a guerrilha do Araguaia. 
Então, o leque de atuação é bem amplo. E 
o último ponto, e mais atual, é a questão 
da Comissão Nacional da Verdade. 
Nessa linha, o projeto que eu coordeno 
dialoga com a sociedade, incentivando 
a criação de comitês, fóruns e coletivos 
que lutam pela Comissão, pela memória 
dos combatentes, pelo cumprimento da 
sentença e, também, para que a justiça seja 
feita aos que sofreram crimes inafiançáveis 
e não anistiáveis, como torturas e 
desaparecimentos. 

E o projeto acabou de ser aprovado pela 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado [a entrevista foi 
concedida no dia 19 de outubro de 2011]. 
Ocorreram alterações?

Na Câmara dos Deputados, o projeto 7376 
de 2010 foi aprovado com três emendas, 
que dizem respeito às condições para as 
pessoas serem da Comissão, ao destino 
dos arquivos da Comissão e a outra 
emenda, que eu acho a mais interessante, 
fala que qualquer pessoa que tenha 
informações pode se dirigir à Comissão 
para dar depoimento. Deixa a porta aberta 
para a iniciativa autônoma. Agora a CCJ 
retirou do artigo   3º, inciso V, a remissão 
à Lei da Anistia. Considero um avanço, 
pois poderia-se achar que  a Comissão da 
Verdade estaria limitada pela interpretação 
que o STF deu à Lei da Anistia. Na 
audiência pública que teve ontem na 
Câmara, os pontos mais criticados eram 
esse e a possibilidade de ter um militar 
indicado para a Comissão.

por Júlia Moysés

1

2

3

1 - A Lei nº 9140, de 4 de dezembro 
de 1995, reconheceu como mortas 
as pessoas desaparecidas em razão 
de participação ou acusação de 
participação em atividades políticas no 
período de 2 de setembro de 1961 a 
15 de agosto de 1979. 
Por essa lei, foi criada uma Comissão 
Especial para tratar do tema que, em 
2004, passou a se vincular à Secretaria 
de Direitos Humanos.

2- Em sentença da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), o Brasil foi 
condenado pelo desaparecimento de 
62 pessoas, entre os anos de 1972 
e 1975, e pela não investigação dos 
crimes. A Corte considerou que as 
regras da Lei da Anistia não podem 
impedir a investigação, a qual não 
pode servir como pretexto para a não 
punição dos envolvidos nas violações 
dos Direitos Humanos.
O Governo, criticado por grupos 
de Direitos Humanos, alega que 
a reinterpretação da Lei cabe ao 
Judiciário. O Supremo Tribunal 
Federal, por sua vez, um pouco antes 
da condenação, confirmou a garantia 
da proteção da Lei da Anistia aos 
torturadores.

3 - O texto original do Projeto de Lei 
7376/10, dizia que: “São objetivos da 
Comissão Nacional da Verdade (...) 
V - colaborar com todas as instâncias 
do Poder Público para apuração 
de violação de direitos humanos, 
observadas as disposições das Leis 
nos 6.683, de 28 de agosto de 1979, 
9.140, de 1995, e 10.559, de 13 de 
novembro de 2002 (...)”. A primeira 
lei mencionada é, justamente, a Lei 
da Anistia.
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Quais as possíveis mudanças que ainda 
podem ocorrer e que o senhor considera 
legítimas?

Respondo pessoalmente e como membro 
do comitê, como militante, e não como 
agente público, uma vez que o governo 
tem a política de aprovar o texto como 
está. Acho que é o artigo que admite a 
possibilidade de servidores civis e militares 
poderem ser indicados, apesar de ele estar 
em contradição com outro artigo que está 
no início do texto da lei. Ou seja, existe uma 
contradição nos termos da lei. Outra diz 
respeito ao período a ser investigado, que 
é de 1946 a 1988, e foi muito questionado. 
Na época da anistia, esse período de tempo 
foi dado, mas agora dispersa o foco da 
análise. O relator considera que isso não é 
fundamental, e que pode ser determinado 
pela própria Comissão. Há outras que 
considero legítimas, mas que são menos 
relevantes no debate. 

E quanto à composição do grupo? 

Temos três elementos que a história nos 
remeteu para averiguar o sucesso das 
Comissões da Verdade. O primeiro é que 
ela tenha capacidade efetiva de investigar: 
competência de requisitar, de convocar e 
de ter acesso a documentos sem restrições. 
A segunda condição fundamental para o 
sucesso é que sejam nomeadas pessoas 
éticas, pessoas que sejam respeitáveis. 
Não pessoas que tenham que provar que 
são respeitáveis, mas que já o sejam. 
Na Argentina e no Chile, participaram 
intelectuais, pessoas da Igreja, gente 
que tinha respeitabilidade, alguns mais 
conhecidos, outros menos.  Tem que ser 
pessoas independentes, que não tenham 
receio, que suportam as pressões dos dois 

lados e, inclusive, da mídia opinativa. O 
terceiro elemento é o grau de participação 
e pressão da sociedade, no sentido 
macro, incluindo imprensa, os comitês, 
as entidades de Direitos Humanos. São 
necessários relatórios circunstanciados de 
torturas e mortes, dizendo onde, quando 
e quais foram os responsáveis. Quem 
matou Virgílio Gomes da Silva  ? Quem 
matou Lucimar Brandão Guimarães   em 
Belo Horizonte? Tem que ter tudo isso e 
as circunstâncias em que aconteceram as 
violações dos direitos do cidadão.  

O critério de fixação de nomes proposto 
pelo DEM é inaceitável?

São três coisas que o DEM fala. Primeiro, 
é não ser membro do governo e, segundo, 
é não serem dirigentes partidários, para 
evitar uma partidarização. São questões 
procedentes, mas já são óbvias. Não 
alteram para a direita ou para a esquerda, 
são inócuas. A redação ficou insossa, 
pasteurizada. Deu polêmica na redação 
quando eles quiseram incluir que não 
poderia participar da Comissão “pessoa 
que tivesse qualquer implicação” com o 
período. Era uma exclusão perversa, porque 
tirava a direita, mas tirava todo mundo do 
lado de cá. 

Como o senhor rebate as acusações 
de que o texto aprovado na Câmara é 
tímido, frágil ou, até mesmo, uma farsa?

Não concordo que seja uma farsa.  A 
comissão que foi aprovada não é uma 
farsa, porque os elementos centrais de 
uma comissão da verdade estão presentes; 
como já falei, a competência de requisitar, 
de convocar e de ter acesso a documentos 
sem restrições; relatórios circunstanciados 

A foto que ilustra essa matéria é da 
época da Ditadura Militar.
Fonte: http://migre.me/8Wbmi

4 - Guerrilheiro da Ação Libertadora 
Nacional (ANL), organização cujos 
fundadores e líderes foram Carlos 
Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, 
era conhecido pelo codinome “Jonas”. 
Foi ele quem comandou o famoso 
sequestro do embaixador americano. 
Virgílio foi brutalmente torturado 
e assassinado em 1969, tendo se 
tornado o primeiro desaparecido 
político brasileiro.

5 - Militante da Vanguarda Armada 
Revolucionária (VAR-Palmares). Foi 
preso em Belo Horizonte em janeiro 
de 1970 e, torturado, teve a coluna 
vertebral quebrada, o que o manteve 
deitado até sua morte, em agosto do 
mesmo ano. A denúncia de sua morte, 
sob torturas, foi feita no boletim de 
março de 1974 pela 
Anistia Internacional.

4
5
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de torturas e mortes. Está explícito que esse 
relatório é público. Isso é um prejulgamento 
e, baseado na experiência histórica, ele 
não se confirmou em outros países. Não 
concordo em fazerem um juízo prévio 
da comissão. Ignoram dois elementos 
que, para mim, são fundamentais para o 
sucesso: a constituição da comissão e a 
pressão da sociedade. 

Mas a comissão será um argumento para 
evitar a condenação do Brasil na Corte 
Interamericana?

Quem fez a ligação dos fatos foi a própria 
sentença.  Na sentença existem coisas 
que são recomendações e existem coisas 
que são obrigatórias. De certa forma, 
olhando desse ângulo, com a Comissão da 
Verdade, o Brasil está cumprindo parte da 
sentença, mas isso é o mínimo.  O principal 
da condenação da sentença é a questão da 
guerrilha do Araguaia.  A ação foi movida 
por 22 familiares. O governo está cumprindo 
ou tentando cumprir. A Comissão da 
Verdade é bem mais ampla. Mas todos os 
atos públicos do governo serão colocados 
na mesa, não só perante a Corte, mas 
também perante a juíza, pois o Brasil 
também foi sentenciado internamente  . 

O cenário político é o ideal para 
a implantação da Comissão? A 
oportunidade é agora?

Em todas as comissões da verdade que 
já existiram, os depoimentos das vítimas 
foram fundamentais. Muitas das vítimas e 
dos familiares das vítimas já morreram. Eu 
acho que é uma oportunidade histórica para 
que possamos ouvir as vítimas. É diferente 
eu chegar lá e falar que fui torturado, que fui 
preso no DOI-CODI  , que eu vi o processo e 

a forma como os caras me julgaram, que foi 
uma farsa. Só por esse aspecto, já justifica 
que façamos ela agora.  Existem outros 
aspectos. Existiu uma conferência nacional 
de direitos humanos onde foi incluído o 
direito à memória. A Comissão da Verdade 
deveria ter acontecido antes. 
Como será a participação das 
Universidades?

Estamos fazendo uma ação de criação 
de observatórios. Supõe-se que 
pesquisadores, juristas, centros que já têm 
projetos de memória - como a Universidade 
de São Paulo e a Universidade Federal 
de Minas Gerais - terão contribuições 
importantes. Serão uma retaguarda da 
comissão.   

Como uma também vítima da Ditadura 
Militar como o senhor vê o polêmico 
termo “reconciliação nacional”  ? A 
comissão não é o necessário momento 
da cisão?

Eu, como vítima, e não como agente 
público, acho inadequado.  Eu diria o 
seguinte: caberia se nos tivéssemos a 
Comissão da Verdade logo após a ditadura 
ou se eles fossem colocados na justiça. 
Mas já se passaram trinta anos! Isso é uma 
concessão verbal, não tem consequência 
prática. Conciliado ou não conciliado, 
nós não somos revanchistas, não ficamos 
perseguindo os nossos torturadores. Mas 
queremos que essa oportunidade vire não 
o momento de reconciliar com eles, mas 
de denunciá-los. Eu, como vítima, tenho 
esse direito. Se existirem desdobramentos 
judiciais, quero que eles tenham um 
julgamento decente, com direito à defesa, 
sem tortura, coisa que eles não nos deram.

A foto que ilustra essa matéria é da 
época da Ditadura Militar.
Fonte: http://fazendohistorianova.
blogspot.com/2011/09/ditadura-
militar.html

6 - Em 1982, foi aberto, por iniciativa 
dos familiares dos desaparecidos na 
guerrilha do Araguaia, processo na 
1ª Vara da Justiça Federal. Em 2003, 
a juíza Solange Salgado promulgou 
sentença, exigindo da União a 
localização e entrega dos corpos às 
famílias. Os recursos da Advocacia-
Geral geraram protestos de grupos 
ligados aos Direitos Humanos.  Em 
2009, esgotados todos os recursos 
judiciais, foi constituído o Grupo de 
Trabalho Tocantins, com os objetivos 
de recolher documentos e empreender 
buscas pelos corpos. Neste ano, 
mateiros e ex-soldados que colaboram 
com o Grupo denunciaram estarem 
recebendo ameaças, bem como a 
existência de uma “Operação Limpeza” 
para sumir com os corpos. Eles 
apontam ex-membros da repressão 
como responsáveis. 

7 - O Destacamento de Operações 
de Informações (DOI) era a instituição 
responsável pela inteligência e 
repressão durante a Ditadura Militar 
e estava subordinado ao Centro 
de Operações de Defesa Interna 
(CODI).  Em 1969, a implementação 
da Operação Bandeirante (OBAN), 
que objetivava coordenar e integrar as 
ações de combate à luta armada, abriu 
espaço para a criação do DOI-CODI. 
Centros de torturas e repressão, o DOI-
CODI reunia, sob um mesmo comando, 
militares das três Armas, policiais 
militares, civis e federais.

8- O Artigo 1º da Lei diz que: “Fica 
criada, no âmbito da Casa Civil da 
Presidência da República, a Comissão 
Nacional da Verdade, com a finalidade 
de examinar e esclarecer as graves 
violações de direitos humanos 
praticadas no período fixado no art. 8 º  
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a fim de efetivar o direito 
à memória e à verdade histórica e 
promover a reconciliação nacional”

8

7

6
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Ensaio Fotográfico

Daniel Iglesias

Pode-se dizer que este ensaio é resultado 
do anseio de um encontro. “Sempre quis 
conhecer a Dandara por ficar impressionado 
com a determinação, a organização, 
a força de luta e a militância política 
daquelas famílias. Isso me chamou muito 
a atenção: eram mães e filhos marchando, 
cantando, resistindo”, conta o fotógrafo 
Daniel Iglesias. Quando teve oportunidade 
de visitar a comunidade, não hesitou: 
embarcou no ônibus que chegou à Dandara, 
em carreata, para a manifestação em apoio 
à Ocupação, no dia 16 de outubro. 

A ameaça de despejo tornava o dia ainda 
mais crítico. Muitos visitantes e curiosos 
empunhavam suas câmeras para registrar o 
abraço simbólico em torno da comunidade. 
Daniel resolveu deixar seu olhar passear 

por entre casas e pessoas. “Fui dar uma 
volta sozinho pela comunidade, que era 
o que queria conhecer de fato. Quando a 
vontade de fotografar surgiu durante essa 
caminhada, escolhi usar meu telefone, por 
achá-lo menos invasivo e pela facilidade de 
compartilhar as fotos depois”, relembra.  

Ao rever as fotos que fez naquele dia, 
os jovens manifestantes voltaram a se 
destacar. “As crianças que me chamavam 
a atenção nos protestos nas ruas no Centro 
de Belo Horizonte voltaram ao centro do 
meu interesse. Reparei que elas estavam 
presentes em muitas fotos, nas que mais 
gosto: não só nos retratos e flagrantes, mas 
na foto do Sebastião Salgado estampada na 
camisa, na boneca no chão, no chup-chup, 
na parede”, conta. Encontraram-se, enfim.
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Dia 22 de janeiro, pouco depois das seis 
horas da manhã. De um lado, 2 mil policiais 
militares, 220 viaturas, um carro blindado, 
dois helicópteros Águia, cem cavalos e 
quarenta cães. Do outro, pouco mais de 
6 mil pessoas, entre homens, mulheres e 
crianças, tentando resistir com barricadas, 
pedras e paus.  A ação ilegal que feriu 
diversos moradores na comunidade pobre 
de Pinheirinho, em São José dos Campos 
(SP) – e pode ter causado a morte de outros, 
apesar de dados desencontrados –, expôs 
nacionalmente a política higienista do 
estado de São Paulo e de seus governantes. 
Por maiores que fossem as tentativas, 
foi impossível abafar o caso. Além da 
investigação iniciada pelo Ministério Público, 
manifestações de apoio e solidariedade, 
marchas e ações artísticas multiplicaram-
se pelo país. “Somos todos Pinheirinho”, 
bradaram os movimentos sociais e os 
cidadãos que se articulam por meio das 
redes de relacionamento. Só no Facebook, a 
página homônima tem 5.615 pessoas.

Em Belo Horizonte, a realidade não se 
mostra mais amena para as famílias que 
vivem em áreas ocupadas. Esquecidas 
pelas políticas públicas, não se tem registro 
preciso sobre quantas ocupações existem 
hoje na cidade. Às margens da sociedade, 
dificilmente ganham visibilidade na grande 
imprensa. Duas delas protagonizaram 
situações recentes de resistência e luta por 
melhores condições de vida.

Reconstrução

A ação empreendida na comunidade Zilah 
Spósito-Helena Greco, localizada na região 
metropolitana de Belo Horizonte, não 
ganhou manchetes em grandes jornais, não 
foi anunciada por William Bonner e nem 
mereceu um pronunciamento de Gilberto 
de Carvalho, Ministro-Chefe da Secretaria-
Geral da Presidência, mas também foi brutal 
e ilegal. No dia 21 de outubro de 2011, 
fiscais, gerentes e guardas municipais, 
amparados pela Polícia Militar, derrubaram 
24 das 36 casas de alvenaria existentes. 

Áreas ocupadas

Ações de solidariedade vêm somar-se à luta de comunidades 
de áreas ocupadas 

Somos todos 
resistência

por Jessica Soares e Júlia Moysés

Show do Graveola e o lixo polifônico na comunidade Dandara.
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Não existia mandado judicial e a população 
foi intimidada por um forte aparato bélico 
e spray de pimenta. Os moradores relatam 
momentos de terror: agressões verbais e 
físicas, ameaças, desrespeito a crianças e 
idosos e destruição de pertences particulares. 
No mesmo dia, o poder judiciário, por meio 
de ação da Defensoria Pública de Minas 
Gerais, declarou que o despejo era ilegal e 
concedeu liminar para garantir a permanência 
das famílias no local e a não demolição 
das casas restantes. Moveu ação também 
para o reassentamento dos moradores. A 
comunidade, que está crescendo – agora já 
são 130 famílias – reivindica a legalização da 
ocupação. 

O episódio também resultou em manifestações 
e ações de solidariedade. Sob o nome Zilah 
resiste!, no dia 21 de dezembro, artistas de 
Belo Horizonte realizaram um circuito cultural 
para arrecadar dinheiro, roupas e mantimentos 
e chamar atenção para a situação das famílias 
que estavam vivendo em barracões de lona 
em pleno período de chuvas. Ao todo, foram 
arrecadados aproximadamente 700kg de 
alimentos, oitocentos reais para a construção 
de um Centro Cultural na ocupação, e diversas 
roupas infantis, calçados e artigos para 
cozinha. 

No dia 8 de março de 2012, no entanto, um 
mandato de despejo ameaçou novamente os 
moradores de Zilah Spósito. Na semana de 
17 a 15 de março, a comunidade abrigou um 
novo circuito cultural em apoio a permanência 
da ocupação, que incluiu shows, oficinas, 
sessão de cinema, bingo, roda de capoeia 

e intervenções artísticas. O mandato de 
desocupação foi cancelado, mas o futuro 
é incerto. Ao fechamento dessa revista, a 
Comunidade Zilah Spósito se organizava e 
formava uma rede de apoio para enfrentar a 
ameaça aos seus lares

Luta por Dandara

Outra comunidade de Belo Horizonte, que 
também vem sofrendo com sucessivas 
ameaças de desocupação, mas resistindo, por 
meio de ações sistematizadas, é a Dandara. 
Existente desde 2009, está localizada no bairro 
Céu Azul, na região norte da Pampulha. O 
terreno de 315m² abriga mais de mil famílias. 
Diferente da maioria das áreas que passam 
por processos de urbanização espontânea, 
Dandara possui planejamento de ocupação. 
Com apoio das Brigadas Populares, do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e 
de profissionais de Arquitetura, Geografia 
e Direito, a apropriação do terreno foi feita 
de forma organizada, respeitando área de 
preservação ambiental e evitando a formação 
de becos: os lotes possuem 128m², as ruas 
têm extensão adequada, e há uma grande 
avenida de trinta metros de largura.
 
Dandara não reproduz o modelo clássico 
de “favelização”. Na verdade, a forma de 
ocupação existente ali contribui para que 
o município tenha menos gastos em infra-
estrutura urbana do que aconteceria em uma 
ocupação irregular. Mas há pouco interesse 
em regularizar a situação daquelas pessoas 
que deram uma função social ao terreno 
abandonado pela Construtora Modelo, que 
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acumula uma dívida de mais de R$ 2,2 milhões em 
seu IPTU. Apesar de ociosa desde a década de 70, 
a área volta a ser alvo de interesses econômicos e, 
principalmente, da pressão dos capitais imobiliários 
– as construtoras se interessam pela remoção das 
famílias, para evitar que os lançamentos sejam 
desvalorizados em função da proximidade com uma 
área de ocupação de baixa renda.

O embate já chegou ao Poder Judiciário de Minas 
Gerais: dois processos tramitam por lá atualmente. 
O primeiro, de autoria da construtora, é uma 
Ação de Reintegração de Posse e tem como ré a 
Comunidade Dandara. O segundo é uma Ação Civil 
Pública, proposta pelo Núcleo Especializado em 
Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais. Nele, a Comunidade Dandara 
aparece como autora, e o Estado de Minas Gerais, o 
Município de Belo Horizonte e a Modelo, como réus. 
De acordo com a advogada popular e integrante da 
Rede de Apoio e Solidariedade às Comunidades 
Dandara, Camilo Torres e Irmã Dorothy, Maria do 
Rosário Carneiro, a conexão entre as propostas 
que tramitam no Poder Judiciário torna obrigatória 
sua reunião, para que sejam decididas em uma só 
sentença, a fim de evitar decisões contraditórias. 
Isso não aconteceu, no entanto. Em mais de uma 
ocasião, foram emitidos mandados de despejo para 
a comunidade. O último, expedido pelo Juiz Renato 
Fararo, da 20ª Vara Cível de Belo Horizonte, foi 
suspendido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais.

“O princípio da dignidade da pessoa humana 
trata-se de fundamento da República Federativa do 
Brasil e é princípio basilar que deve ser considerado 
em todas as instâncias e áreas do direito”, afirma 
Carneiro, no artigo “A Comunidade Dandara e 
o Poder Judiciário”. Isso significa que, como 
regulamenta o Estatuto da Cidade, em questões 
como essa, não se pode levar em consideração 
apenas o direito à propriedade. “Aliás, este 
direito não é absoluto na Constituição, mas está 
condicionado ao cumprimento da função social, 
o que no caso Dandara não existia, pois o terreno 
estava abandonado, ocioso”, argumenta.

Em apoio aos moradores, manifestações têm sido 
organizadas em defesa da comunidade. Uma delas 
foi o abraço simbólico, no dia 16 de outubro de 
2011, que reuniu mais de mil pessoas. Em julho e 
agosto, a comunidade também partiu em marcha em 
direção ao centro de Belo Horizonte, como forma de 

levar a discussão para a cidade e dar visibilidade 
aos problemas que enfrentam diariamente. 
Além disso, em 6 de novembro, a comunidade 
foi palco de um dos shows de lançamento do 
álbum Eu preciso de um liquidificador, do grupo 
Graveola e o Lixo Polifônico, uma das mais 
respeitadas bandas da nova geração. O evento 
contou com público de aproximadamente 3 mil 
pessoas. “A escolha da comunidade se deu 
através de um entendimento do grupo de que 
aquela ocupação apresenta-se concretamente 
como um símbolo de luta e resistência na cidade 
- luta e resistência à especulação imobiliária, à 
supremacia dos interesses dos poderosos em 
detrimento dos menos favorecidos, em favor de 
uma cidade mais igualitária e humana”, afirma o 
produtor da banda Rafael Barros. Apostando em 
conteúdo colaborativo para dar mais visibilidade 
à ocupação, a Campanha Internacional de 
Solidariedade à Dandara reúne fotos de pessoas 
em outros países, segurando cartazes com 
os dizeres “Despejo não. Com Dandara eu 
luto!”. As imagens do movimento podem ser 
vistas e divulgadas no “Salve Dandara” www.
salvedandara.concatena.org.

Foi marcada pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda de 
MG uma audiência de conciliação para 3 de abril, 
com a Construtora Modelo e a comunidade. Até 
lá, os moradores da Dandara permanecem na 
expectativa de terem respeitado o direito ao lar 
que construíram. 

Estatuto da Cidade
O Estatuto da Cidade, lei federal No 10.257, de 
10 de julho de 2001, estabelece normas de ordem 
pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos. Tudo isso 
visando uma cidade sustentável, que garanta o 
“direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações”.  Ele diz também que 
essa política deve ser gerida de forma democrática, 
por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade – o que inclui a formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano. 

Fotos da Campanha Internacional de Solidariedade à Dandara (www.salvedandara.concatena.org)
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Perfi l  -  Valmir Assunção

Militância e 
otimismo

As primeiras tentativas de falar com 
o Deputado Federal Valmir Assunção 
foram frustradas. Ele estava em Porto 
Alegre (RS), participando do Fórum Social 
Mundial, realizado em janeiro deste ano. 
Frustração pelo desencontro, mas alegria 
em saber que existem membros do poder 
legislativo atentos às questões do Fórum, 
tão relevantes para as discussões sobre 
os caminhos do desenvolvimento mundial. 
O fato de Valmir estar nesse encontro não 
pode ser considerado uma surpresa. Basta 
uma pequena olhada em sua história para 
confirmar que as causas sociais sempre 
estiveram presentes em sua vida. 

Baiano, do distrito de Nova Alegria, em 
Itamaraju, Valmir Assunção é um militante 
ativo em prol das minorias desde o inicio de 
sua vida política. É possível dizer, inclusive, 
que assumiu esse compromisso mesmo 
antes de ocupar qualquer cargo formal 
dentro do poder público. Nova Alegria, além 
de ser lar de alguns bons amigos, é o local 
em que ele cumpre o dever cívico do voto: 
“Meu título de eleitor é de Nova Alegria. 
Ainda voto lá.” 

Os primeiros envolvimentos com a questão 
social vieram por meio da igreja e dos 
movimentos da Pastoral da Juventude. Foi 
o pai, o trabalhador rural Ionério Assunção, 
que estimulou o filho a participar das 
atividades religiosas. Ali, integrando-se às 
ações da paróquia e dos movimentos da 

Pastoral da Juventude, teve contato com a 
Comissão Pastoral da Terra e com a Teoria 
da Libertação, movimento político-cristão 
que alia a religião ao compromisso com a 
justiça social. 

Essa experiência, somada à história de vida 
familiar, foi um passo para Valmir engajar-
se no Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra: “Sou filho de trabalhadores rurais, 
pobres. A luta pela reforma agrária foi um 
caminho natural”, explica ele. Ao lado 
de cerca de 600 famílias, participou da 
primeira ocupação do MST na Bahia, em 
07 de setembro de 1987, em Alcobaça, 
município ao sul do estado, a 830 km de 
Salvador. A data é lembrada com precisão 
e será festejada, neste ano, pelo seu 25º 
aniversário.  A segunda ocupação gerou 
o Assentamento Riacho das Ostras, em 
Prado, também ao sul da Bahia, no qual 
Valmir Assunção é um dos assentados. 
O termo é usado por ele com franqueza 
e sem nenhum constrangimento: “Sou 
assentado até hoje.” Em 1989, assumiu 
a diretoria estadual do MST e em 1990 
tornou-se membro da coordenação nacional 
do movimento, onde permaneceu por dez 
anos.

São aos movimentos de que fez parte que 
Valmir credita boa parte de sua formação: 
“Estudei até a 8ª série. Minha formação veio 
das ações sociais, da militância, do MST, 
do PT... Muitas caminhadas, muitas lutas”, 

por Naiara Jardim
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diz. Valmir sabe que ser deputado, tendo 
percorrido os caminhos que percorreu, 
é tarefa árdua, e que ele é uma exceção.  
Essa ciência fortalece seu pensamento de 
que se faz necessário criar circunstâncias 
adequadas ao crescimento social dos 
cidadãos.

Em 2007, assumiu a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Pobreza (SEDES), no estado da 
Bahia. Sobre esse cargo, ele destaca 
primeiramente a coragem do governador 
Jaques Wagner, por ter dado essa 
atribuição a um assentado. Valmir 
também ressalta a coerência da escolha, 
defendendo que os ocupantes dos cargos 
públicos sejam escolhidos também de 
acordo com a história de cada um e as 
causas com as quais escolheu se envolver. 
Entre as palavras que usa para descrever 
esse período, está a combinação de 
responsabilidade e alegria: “Foi uma 
grande responsabilidade. Eu vinha de uma 
bandeira, a da reforma agrária, e passei 
a ser responsável por muitas outras. 
Pela bandeira do pequeno agricultor, 
pelo movimento LGBT, pelas crianças e 
adolescentes, pelas mulheres. Mas foi 
também grande a realização pessoal. 
Uma grande alegria poder ajudar a criar 
oportunidades para as pessoas.”

Entre as bandeiras de Valmir estão as 
políticas afirmativas, como cotas para 
negros e mulheres na câmara. Para ele, 
as disparidades entre os percentuais de 
homens e mulheres é um item que necessita 
de alterações: “As mulheres compõem 51% 
da população brasileira. E há pouquíssimas 
representantes na câmara. O mesmo 
acontece com os negros.” Para ele, todo 
cidadão deve se sentir verdadeiramente 
representado, e as ações afirmativas 
contribuem para compensar as trajetórias 
desiguais vivenciadas pela população.  

Para além de seus ideais políticos, a relação 
do deputado com as ações afirmativas 
é também uma questão pessoal. Negro 
e com apenas o 1º grau, ele conta que 
sofreu preconceitos de todos os tipos. 
Para superar essas experiências, adotou 
a técnica de viver “um dia após o outro, 
com uma noite no meio”, mantendo-se 
firme na crença nos movimentos sociais, no 
socialismo, no coletivo e na solidariedade. 
A esta, ele dedica um dedo a mais de 
prosa, ressaltando a importância de se 
fazer o que é direito, independentemente 
de reconhecimentos e notoriedade: 
“solidariedade não pode ser condicionada 
ou interesseira”, explica.  

Valmir se mantém ativo também em 
questões ligadas ao meio ambiente. Para 
ele, a aprovação do Novo Código Florestal 
seria um retrocesso: “permite que aqueles 
que desmataram sejam anistiados”. Assim, 
traz à tona seu entendimento ético da 
posição de legislador e as consequências 
dos atos dos parlamentares em longo 
prazo: “Nessa discussão sobre Código 
Florestal, entram sustentabilidade, 
reforma agrária e desenvolvimento. Os 

debates sobre meio ambiente envolvem 
pensamentos para agora e para daqui a10, 
20, 50 anos. Legislamos para nós e para o 
futuro”, esclarece.

A respeito da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(UNCSD, popularmente conhecida como 
Rio+20), programada para ocorrer em 
junho deste ano, no Rio de Janeiro, 
Valmir exprime seu desejo de que o 
encontro seja de verdade, e não um faz de 
conta. A conferência terá como objetivo 
garantir o envolvimento político para o 
desenvolvimento sustentável e avaliar o 
andamento da implementação das decisões 
adotadas pelas principais assembleias 
sobre o assunto. Para isso, ele ressalta 
ser fundamental que todas as lideranças 
participantes adotem uma postura firme 
e pactual e que as lideranças presentes 
estejam dispostas a fazer mudanças, e não 
apenas a cumprir o protocolo.

Otimista convicto, Valmir Assunção usa as 
eleições como prova de que o país está 
avançando: “O Brasil elegeu um metalúrgico 
nordestino para a presidência da república 
e, depois, uma mulher, guerrilheira, que 
foi presa por defender suas crenças na 
reestruturação do país. Isso representa 
uma grande evolução no pensamento 
social como um todo. Mas é preciso ir 
mais à frente. A reforma agrária precisa 
de uma postura mais agressiva. Ainda são 
poucos os assentamentos”, diz ele. A esse 
e a outros desafios, Valmir acrescenta a 
necessidade de uma reforma política no 
país: “Se você perguntar nas ruas, todo 
cidadão é contra o trabalho escravo, 
mas a PEC 438/01 não consegue maioria 
na câmara”. Ele defende a apreciação 
e aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) número 438, que 
tramita na câmara desde 2001, quando foi 
aprovada pelo Senado.  A proposta prevê 
a expropriação de terras que se utilizem 
de mão de obra escrava, ou seja, cujos 
trabalhadores estejam sob condições que 
violem os direitos fundamentais do ser 
humano.

Com tantas bandeiras, Valmir se considera 
instrumento para contribuir com as 
transformações a favor dos trabalhadores. 
Seu caminho político resulta em expectativa 
por parte de alguns representantes de 
movimentos sociais, responsabilidade 
sentida e levada a sério: “Não posso 
frustrar essas pessoas. Elas constroem o 
movimento social no Brasil.” Valmir define 
os movimentos como a mola mestra 
de qualquer processo transformador, 
pressionando o governo e concretizando a 
constituição.

Para terminar, a pergunta se Valmir 
Assunção é otimista com a questão 
ambiental revela um dos mais importantes 
traços de sua personalidade. A resposta 
vem sonora e convicta: “Eu sou otimista 
com o todo. Eu sou otimista com a vida.”
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Em ritmo de forró, as letras simples 
explicam o que levou 70 mil pessoas a 
irem para as ruas manifestar. “Somos 
lá do campo, humildes trabalhadoras. 
Também somos sofredoras. Vejam só 
nossa jornada.  Plantamos arroz, o milho 

e o feijão, trabalhamos de sol a sol e não 
somos valorizadas. Mas viemos aqui mudar 
a situação. Botar o pé no chão e lutar com 
garra e fé por igualdade, saúde, soberania, 
melhorar a cada dia a realidade da mulher.”

Manisfestação

Margaridas em 
marcha lutam 
por autonomia e 
igualdade
Mulheres de todo o Brasil se encontraram em Brasília nos dias 16 
e 17 de agosto de 2011 para a 4ª Marcha das Margaridas, o maior 
movimento de trabalhadoras rurais organizadas da América Latina
por Joyce Athiê
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A Marcha das Margaridas, realizada 
pela primeira vez em 2000, foi inspirada 
na Marcha Mundial de Mulheres que 
aconteceu no Quebec no ano de 1995, 
quando mulheres marcharam contra a 
pobreza e a violência sexista. Segundo a 
coordenadora nacional da Marcha, Carmen 
Foro, o primeiro ano das Margaridas foi 
impulsionado pela situação de pobreza 
do país e teve forte caráter de denúncia 
do projeto neoliberal. Foro também 
é secretária nacional de mulheres da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag), entidade sindical 
dos trabalhadores rurais.

As reivindicações da época permaneceram 
nas marchas seguintes, realizadas 
em 2003, 2007 e neste ano, com o 
propósito de incluir na agenda política as 
necessidades das mulheres do campo e 
da floresta. Coordenada pelo Movimento 
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais, composto pela Contag e por 27 
Federações - FETAGs - e mais de quatro 
mil sindicatos,  a Marcha traz um legado de 
luta por igualdade e questões relacionadas à 
reforma agrária, educação, saúde, exclusão 
e violência contra as mulheres.

Para a ministra Iriny Lopes, da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, a Marcha 
das Margarida dá um exemplo de diálogo 
e autonomia para debater com o governo 
suas especificidades. “Ao reivindicar seus 
direitos, as Margaridas apresentam uma 

agenda para quatro anos e uma proposta 
de desenvolvimento sustentável. Vamos 
dialogar sempre, pois estamos juntas e 
buscamos os mesmos resultados”, afirma.
A Marcha de 2011, inserida no atual 
contexto histórico, tem a carga simbólica de 
ter sido realizada no ano inicial de governo 
da primeira presidenta do Brasil, Dilma 
Rousseff.  “De fato, a presença de uma 
mulher na presidência gerou expectativas 
nas mulheres e abriu o horizonte para novas 
perspectivas. Mas não basta termos isso. 
Continuamos com a necessidade de nos 
organizarmos e sermos coerentes com as 
nossas propostas”, ressalta a coordenadora.

Em momento de avaliação, Foro diz que, 
em relação a algumas reivindicações, 
considera-se que existiram poucos avanços 
e respostas, como a questão da reforma 
agrária, ponto estruturante da pauta das 
Margaridas. As principais conquistas vieram 
na área da saúde, com implantação de 
creches e unidades móveis de atendimento. 
Mas a coordenadora pondera que a Marcha 
é um processo político e que resultou em 
um conjunto de reflexos que vão além da 
pauta de reivindicações, como a percepção 
do significado do trabalho das mulheres 
do campo e da floresta, a visibilidade 
alcançada e o poder de mobilização que 
envolveu também as mulheres da cidade. 
Segundo Lopes, a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres está dando escala aos 
programas da secretaria que já existem 
e têm repercussão na vida das mulheres, 
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considerando as questões de geração, 
de etnia, do campo e da cidade. “Mas 
precisamos ir ajustando, por meio de um 
diálogo solidário e produtivo, as questões 
que dizem respeito às trabalhadoras rurais”, 
ressalta.

A presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Massaranduba, 
na Paraíba, e coordenadora-executiva 
do Polo da Borborema – organização 
formada por uma rede de quinze sindicatos 
de trabalhadores rurais –, Léia Soares, 
acompanhou pela primeira vez a construção 
da Marcha. Ela acredita que a experiência 
foi valiosa para ganhar uma visão do 
âmbito nacional das lutas das mulheres e 
compartilhar experiências com pessoas do 
país inteiro. 

Soares vem lutando pelo debate de novas 
relações entre homens e mulheres e 

destaca como maior desafio a violência 
e o histórico de invisibilidade da mulher 
frente às questões de poder. Para ela, agora 
é o momento de voltar a atenção para a 
realização das solicitações feitas durante 
a Marcha e continuar os diálogos. “Não 
podemos deixar de falar das dificuldades 
das mulheres em acessar as políticas 
públicas de saúde. Temos direito aos 
exames, à assistência médica. Isso sem 
falar da violência, pois ainda há muito 
silêncio e impunidade por aí”, enfatiza.

Mobilização e envolimento

As ações da Marcha das Margaridas não 
se pautam apenas no momento culminante 
do grande encontro. Durante todo o ano, 
são realizadas ações das esferas nacionais 
às municipais, a fim de aprofundar o 
entendimento das realidades das mulheres 
do campo.

Foto: Isabela Lyrio
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Quem são as margaridas?

São mulheres do campo e da 
floresta, inspiradas na história 

de luta de Margarida Alves, 
ex-presidente do sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Alagoa 
Grande na Paraíba. A Marcha 
recebeu o nome de Margarida 

em homenagem à trabalhadora 
rural que foi assassinada com 

um tiro no rosto em 1983, 
após ter recebido ameaças de 

fazendeiros que se julgavam 
atingidos por suas constantes 

denúncias e ter realizado 
trabalho de conscientização 

para o cumprimento dos direitos 
trabalhistas, como carteira de 

trabalho assinada, 13º salário e 
férias. 

A Comissão Nacional, que envolve 
representantes de todos os estados 
brasileiros, organiza-se para chegar a uma 
matriz que traduza as realidades de cada 
estado com um conjunto de reivindicações 
que englobem as realidades locais. “Esse 
é um dos nossos maiores desafios. Num 
país tão extenso e diverso, não podemos 
criar pautas abstratas que não reflita as 
necessidades locais ”, explica Foro.

Com maiores dificuldades de acesso aos 
meios de comunicação e sem as atuais 
ferramentas 2.0 e as tecnologias de redes, 
a Marcha das Margaridas faz uso das 
tradicionais formas de mobilização social 
para envolver mulheres até dos municípios 
mais afastados.

 Compartilhando com a Marcha das 
Margaridas as lutas pelas questões da mulher 
e a crença no poder de organização dos 
grupos de base, o Instituto Pauline Reichstul 
se prepara para a realização do I Fórum 
Mineiro de Articulação das Mulheres do 
Campo e da Cidade. 

Aprovado pela Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres, o projeto aguarda 
a assinatura do convênio para dar início ao 
trabalho de mobilização de uma rede ativa 
de mulheres do campo e das cidades em 
Minas Gerais. Com esse trabalho, realizado 
em parceria com o Núcleo de Estudos e 

Pesquisas sobre a Mulher da Universidade 
Federal de Minas Gerais, pretende-se mapear 
e articular coletivos para a implantação de 
projetos e políticas públicas voltadas para a 
mulher.

A proposta é que o Fórum envolva 350 
participantes voltados para a o fortalecimento 
do exercício do protagonismo feminino. A 
partir dessa mobilização, além de um blog 
para compartilhamento de informações, será 
construída uma agenda coletiva das principais 
demandas de movimentos de mulheres e 
feministas no Estado. Aguarde as novidades.

I  Fórum Mineiro de Articulação das 
Mulheres do Campo e da Cidade

De Margarida a Margarida e de boca em 
boca, o chamado para a organização 
atinge das representações nacionais 
até as mulheres da ponta. Rifas, festas 
e encontros para reflexão mobilizam 
sindicatos, associações, comissões 
de mulheres e um número não aferido 
de organizações reunidas em torno do 
reconhecimento da importância das 
mulheres do campo. 

Além da Marcha das Margaridas, desde 
2007, as mulheres realizam todos os anos a 
Jornada das Margaridas, um momento para 
avaliar a pauta proposta e acompanhar a 
implantação das políticas conquistadas. 
Como uma ferramenta de monitoramento, a 
Jornada abre as portas para o diálogo com 
os órgãos públicos e mantém as mulheres 
sempre atentas aos seus direitos.
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Assistente Social e pós-graduada em 
sociologia, Neila Batista foi vereadora 
em Belo Horizonte durante oito anos e é 
hoje primeira suplente na capital mineira. 
Integra também a coordenação do atual 
mandato do deputado estadual Rogério 
Correa para acompanhamento de assuntos 
metropolitanos.

Ligada desde a juventude ao movimento 
estudantil, filiou-se ao Partido dos 
Trabalhadores no início da década de 
1980, integrando também a Comissão 
Executiva do Diretório Nacional do PT. Sua 
trajetória política está intimamente ligada 
às políticas de Direitos Humanos: como 
gestora pública, foi secretária da Regional 
Noroeste de Belo Horizonte, do Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente,  
assessora especial do prefeito Célio de 
Castro para assuntos de Defesa Social e 
diretora da Política de Segurança Alimentar, 
no Ministério de Desenvolvimento Social.

Como teve início sua trajetória na luta 
pelos Direitos Humanos?

É algo ligado a minha própria história de 
vida. Começou já na minha adolescência, 
quando me envolvi com grupos de jovens 
da Igreja Católica. A batalha por melhoria 
de serviços públicos no bairro em que 
morava me levou ao trabalho com a 
infância e com as demandas de escolas, 
como transporte e assistência social.

Entrevista

Por uma política de 
direitos humanos
Neila Batista fala sobre sua trajetória na militância e na assistência social
por Jessica Soares

Neila Batista no I Seminário Iterdisciplinar - Economia e Desenvolvimento Social
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Qual é o papel da militância partidária no 
trabalho pelos Direitos Humanos?  E dos 
agentes sociais?

A violência contra os mais desprotegidos é 
algo entranhado em nossa cultura. Violência 
policial, machismo, racismo, homofobia 
e outras formas de discriminação contra 
idosos, deficientes, pobres etc, não eram 
temas de todos os partidos e movimentos. 
Assim, tivemos uma forte influência, externa 
e prévia ao próprio PT, que nos ajudou 
muito a compreender que esta era uma 
questão fundamental. Com Helena Greco 
e Nilmário Miranda, e depois com Durval 
Ângelo, entre outros, o PT elegeu em Minas 
e no Brasil o tema “Direitos Humanos” 
como central na sua atuação política. 
Esta tem sido a grande contribuição do 
PT nos últimos 30 anos. Sem prejuízo do 
reconhecimento de outras contribuições de 
distintos partidos, coube ao PT implantar 
a cultura da formulação de políticas 
públicas com participação popular. Mas 
essa formulação não é feita somente 
por militantes partidários. Militantes 
não precisam atuarem em partidos, 
necessariamente, mas podem ser agentes 
de transformação e mobilização.

O Orçamento Participativo contribuiu 
para mudar a realidade das periferias? 
Como?

Ousamos fazer algo, já nos primeiros meses 
de governo Patrus Ananias, que nunca tinha 
sido feito. Devemos muito dessa ousadia 
ao então Secretário de Governo, Luiz 
Dulci. O impacto inicial foi sentido muito 
positivamente. A cidade começou a mudar 
de fato. Introduzimos o conceito de inversão 
de prioridades de investimentos, que abriu 
novos mecanismos de planejamento e 
gestão. E como mudaram as realidades das 
periferias? As decisões deixaram de ser 
exclusivamente tomadas em gabinetes. A 
pressão social mudou muito cronograma e 
muita decisão previamente tomada.

A experiência no governo de Patrus 
Ananias foi importante para a decisão de 
atuar na Câmara dos Vereadores? 

Percebemos que a Câmara de Vereadores, 
assim como outras casas legislativas, 
carecia de quadros qualificados com 
história de lutas sindicais e sociais 
diversas. Fomos para lá e fizemos um 
mandato plural em termos dos assuntos 
abordados: meio ambiente, políticas 
sociais, direitos humanos, obras, cultura, 
segurança alimentar, etc. Foi uma excelente 
experiência e deixamos muitas marcas 
positivas na cidade.

Você teve também oportunidade de 
trabalhar como gestora pública no 
governo Federal. Como avalia a atuação 
do Ministério de Desenvolvimento 
Social? Ele consegue desempenhar seu 
papel?

Convidada por Patrus Ananias, fui para 
Brasília dar minha contribuição ao governo 
Lula. Em poucas palavras: o Ministério do 

Desenvolvimento Social concentra boa 
parte daquilo que poderíamos chamar 
de dimensão humanizadora da máquina 
pública. Com poucos quadros, o que 
o MDS mudou nesse país ainda não é 
mensurado, nem mesmo pelos estudos 
contemporâneos sobre suas políticas. 

Quais avanços e desafios você percebe 
no desenvolvimento social de Belo 
Horizonte? Como está a questão das 
minorias e a relação do poder público 
com os movimentos sociais?

Não sou maniqueísta a ponto de dizer que 
quando o PT governava, ou até a gestão 
Pimentel, tudo era bom e que, depois, 
com Márcio Lacerda, é que tudo piorou. 
Seria simplismo. Mas a cidade vinha 
experimentando um processo de 16 anos 
de participação popular que, mesmo com 
todos os problemas e desgastes, estava 
enraizado. A agenda de obras e serviços 
era mais pressionada pela participação 
popular. Em certo sentido, a Câmara e a 
Prefeitura de Belo Horizonte “perdiam” 
poder para a população. Com Lacerda, 
essa situação se inverte. Cresce o poder 
centralizador da PBH e da Câmara, em 
prejuízo da participação popular. Aí a cidade 
piora. 

Em 2008, você se posicionou contra a 
aliança municipal do PT com o PSDB. 
Você se mantém contrária à aliança pró-
Lacerda? Por quê?

A aliança PT/PSDB em 2008 fracassou em 
todos os seus objetivos: a cidade piorou, 
o PT perdeu a eleição presidencial em 
BH nos dois turnos (e olhe que Dilma é 
belorizontina), a vida partidária se reduz 
a lamentações e recuamos em nossa 
capilaridade social. A Câmara Municipal 
é esse vexame quotidiano. E uma das 
heranças é o PT cindido, dividido e ferido. 
Por isso tudo, defendo uma candidatura 
própria do PT. Não vejo o atual prefeito com 
disposição de reverter a lógica gerencial 
privada na administração pública, nem 
disposto a se afastar do PSDB. Pelo 
contrário. Um afastamento formal até 
poderia vir, mas com o crescimento da 
identidade informal.

Neste ano você concorre novamente ao 
cargo de vereadora. O que você quer 
para Belo Horizonte? Quais são suas 
propostas? 
Sou a primeira suplente hoje do PT. Não 
fui eleita em 2008 por apenas 600 votos. 
Coloco meu nome à disposição do Partido, 
mas com uma condição: se for eleita quero 
trabalhar para que a Câmara Municipal 
e a PBH “percam” poder para a cidade 
organizada em conselhos, associações 
e movimentos. Democracia dá trabalho, 
exige paciência e diálogo. Erra menos quem 
conversa com muitos.
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Futebol e Educação
Esporte, formação e bons valores
Em fase de preparação, o projeto Futebol e Educação 
acontecerá em Sete Lagoas, Minas Gerais. Planejado 
para atender 720 pessoas, crianças e adolescente de 07 
a 17 anos matriculados em escolas públicas, o Futebol 
e Educação visa a dar a esses estudantes formação 
esportiva e reforço escolar em horários extraclasse.

Serão três campos de futebol estruturados para 
receberem os alunos nos turnos da manhã e da tarde. 
Além de infraestrutura, os participantes contarão com 
profissionais de educação física e professores que 
auxiliarão em atividades acadêmicas e atendimento 
social e pedagógico.

FUNCESI
Desenvolvimento acadêmico e 
social

Desde seu surgimento, em 1993, a Fundação 
Comunitária de Ensino Superior de Itabira – 
FUNCESI - busca se desenvolver de acordo com o 
conceito de Universidade Comunitária.  A FUNCESI 
nasce a partir da organização da própria população 
itabirana e suas iniciativas partem das demandas 
da comunidade, visando ao desenvolvimento 
educacional, cultural e econômico da região. 

Atualmente, a FUNCESI conta com 13 cursos de 
graduação e quase 2.000 alunos, além de cursos 
de extensão. Projetos como a Clínica Escola, 
cujos consultórios atendem à população e o SAJ 
- Serviço de Assistência Judiciária -, que atua nas 
causas de pessoas com menor poder aquisitivo, 
contribuem para que a fundação mantenha ampla 
atuação na sociedade. 

Em 2011, a FUNCESI e o IPR foram parceiros 
no projeto de capacitação de lideranças 
Políticas Públicas, Cidadania e Desenvolvimento 
Comunitário.  A ação integrou o programa 
da Vale Atitude Ambiental  e, através dele, 
foram promovidos conhecimentos acerca de 
desenvolvimento social, econômico e ambiental aos 
mais de 500 participantes. 

Receberam o projeto as cidades de Santa 
Bárbara, Barão de Cocais, São Gonçalo do 
Rio Abaixo, Ipoema, Bela Vista, Itabira e outros 
municípios e distritos. Entre estudantes, jovens 
e adultos, moradores das zonas urbana e rural, 
os interessados contaram com os mais diversos 
perfis, a fim de aprender e compartilhar práticas 
de economia e empreendedorismo solidários, 
superação de obstáculos e articulação.

Parcerias assim permitem que conceitos e 
práticas cidadãs sejam semeados, formando 
profissionais e multiplicadores comprometidos com 
a sustentabilidade e o desenvolvimento social.

RUDS-Minas
Diversidade somada à igualdade
A Rede Universitária de Diversidade Sexual (RUDS-
Minas) - antes conhecida como REMIGUDDS! 
- surge em 2008, a partir de atividades conjuntas 
desenvolvidas pelo coletivo Primavera nos Dentes 
(atuante na Universidade Federal de Viçosa) com 
o GUDDS! (Grupo Universitário em Defesa da 
Diversidade Sexual, atuante na UFMG, em Belo 
Horizonte).  

A rede busca contribuir para o fomento e 
organização de ações e projetos ligados a 
diversidade sexual, difundindo sempre o respeito e a 
igualdade de direitos.

Em parceria com a RedEAmérica, o RUDS-Minas 
lançou em 2011 o Edital de Fortalecimento da 
Rede Mineira de Grupos Universitários em Defesa 
da Diversidade Sexual. Através deste edital, foram 
selecionados projetos de coletivos universitários 
de Minas Gerais que tratam de temas relativos à 
discussão sobre diversidade sexual. 

Foram selecionados os coletivos: Urucum (Lavras), 
MOOCAH (Contagem), GLOS (Belo Horizonte), 
Maio 78 (Belo Horizonte), SHAMA (Uberlândia) 
e MUDD*SE (Juiz de Fora). A rede não apenas 
acompanha os projetos desenvolvidos, como 
também realiza encontros e contribui através de 
formação via web. 

Assim como a RUDS-Minas, o Instituto Pauline 
Reichstul está atento ao combate à homofobia e a 
qualquer tipo de discriminação, sempre na busca 
de evolução das discussões e da educação sobre 
diversidade sexual através do desenvolvimento 
de base. Fortalecer as atividades formativas em 
coletivos estudantis colabora, durante a formação 
do indivíduo, para a difusão e compreensão de 
ideias voltadas para o respeito desprovido de 
qualquer tipo de preconceito. 

Mais informações sobre a rede no site:  
www.rudsmg.net/

As turmas serão recebidas em dias alternados, divididas por 
idade, para que os grupos sejam formados por estudantes 
em etapas semelhantes de desenvolvimento.  Voltado 
principalmente para o futebol, o projeto incluirá as meninas, 
que não apenas serão aceitas, como contarão com turmas 
específicas para elas.

O “Futebol e Educação” levará para centenas de jovens 
de Sete Lagoas a possibilidade de uma atividade gratuita, 
prazerosa e educativa fora do horário escolar. Além de 
desenvolver a coordenação, vivacidade, flexibilidade e 
resistência, a prática esportiva contribui para melhorar a 
concentração, incentivar a comunicação, as parcerias e o 
trabalho em equipe. A combinação de esporte e educação 
potencializa resultados e contribui para a formação dos 
jovens em meio a um ambiente que traz saúde, disciplina, 
diversão e confiança.
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Marcas da Memória

Em memória
A Comissão da Anistia promove a reparação coletiva por 
meio do resgate e preservação da memória – a história 
do Movimento Operário do Vale do Aço é um dos projetos 
contemplados

por Jessica Soares

Os números do violento embate ocorrido no 
dia 7 de outubro de 1963 divergem. Dados 
oficiais dizem que foram oito mortos e 
outros 30 feridos. A atrocidade, no entanto, 
vai além da contagem oficial. Naquele dia, 
Eliane Martins padeceu antes mesmo de 
dizer ao mundo a que viera. Aos três meses 
de idade, foi morta nos braços de sua mãe 
na portaria da Usiminas. Ela é considerada 
o símbolo do chamado “Massacre de 
Ipatinga”. 

Apesar de este ser um dos episódios mais 
violentos do movimento operário no país, 
a data permaneceu à margem da história 
oficial. Para fazer valer o direito cidadão 
à memória, o projeto que cria o Centro 
de Documentação e Memória Operária e 
Popular da Região Metropolitana do Vale 
do Aço (CEDOC-Vale) busca resgatar 
a história do movimento operário de 
resistência à ditadura na região do Vale 
do Aço, em Minas Gerais. A criação do 
CEDOC tem como foco a organização do 
operariado a partir da data marcada pela 
violência cometida pelos militares contra 
os trabalhadores grevistas da siderúrgica. 
Além de um acervo de mais de vinte mil 
documentos disponíveis para pesquisa e 
visitação, é previsto o desenvolvimento de 
um site e a organização de publicações, 
que serão distribuídas em bibliotecas e 
centros culturais da região. 

Realizado pelo Instituto Pauline Reichstul, 
em parceria com a Associação dos 
Trabalhadores Anistiados, Autônomos, 
Liberais, Aposentados e Pensionistas 
de Minas Gerais, o CEDOC se insere em 
um quadro maior: ele é um dos projetos 
beneficiados na chamada pública do 
Marcas da Memória, projeto promovido 
pela Comissão de Anistia do Ministério da 
Justiça como meio de resgatar o passado e 
melhor entendê-lo. 

Relembrar o passado

Diz o bordão que recordar é viver. 
Mais correto seria dizer que recordar é 
aprender. A memória é peça chave para 
o aprendizado. Sem ela, seria impossível 
reter o conhecimento obtido na vivência. 
E recordar é também um meio para a 
reparação. É nesta ideia que se baseiam 
as ações da Comissão de Anistia, que atua 
para promover o reencontro do Brasil com 
seu passado, subvertendo o senso comum 
da anistia enquanto esquecimento. 

Órgão do Estado brasileiro  ligado ao 
Ministério da Justiça e composto por 
24 conselheiros , a Comissão de Anistia 
visa promover a reparação de violações 
a direitos fundamentais praticadas 
entre 1946 e 1988. Em seus 10 anos de 
atuação, reuniu milhares de páginas de 
documentação oficial sobre a repressão no 
Brasil e centenas de depoimentos, escritos 
e orais, das vítimas de tal repressão , o que 
torna o acervo da Comissão de Anistia o 
mais completo fundo documental sobre 
a ditadura brasileira. Todo o material não 
ficará apenas em prateleiras empoeiradas: 
será disponibilizado ao público por meio 
do Memorial da Anistia Política do Brasil, 
sítio de memória e homenagem às vítimas, 
atualmente em construção na cidade de 
Belo Horizonte.

A promoção deste reencontro com a 
história é um ponto importante para o 
projeto. É dele que surgem não apenas 
os fundamentos para a reparação às 
violações como também reflexão sobre 
a importância da não repetição destes 
atos de arbítrio. “A afronta aos direitos 
fundamentais de qualquer cidadão singular 
ofende igualmente a toda a humanidade 
que temos em comum. É por isso que tais 
violações jamais podem ser esquecidas. 
Esquecer a barbárie equivaleria a nos 
desumanizarmos”, afirma a Comissão da 
Anistia em documento oficial.

Reparar em conjunto

Não por acaso, os projetos de memória 
são considerados meios de “reparação 
coletiva” – eles permitem que a sociedade 
conheça e compreenda os erros cometidos 
durante regimes ditatoriais.  Neste 
contexto de resgate e reflexão, surgiu o 
Marcas da Memória. 

Criado pela Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça em 2008, o projeto 
tem como objetivo estimular práticas que 
deem visi¬bilidade ao processo brasileiro 
de transição democrática e à luta pela 
anistia. Por meio de chamadas públicas 
para financiamento a iniciativas sociais 
de memória, como a que contempla este 
projeto, o Marcas da Memória propõe 
fomentar iniciativas locais, regionais e 
nacionais que permitam a reflexão crítica 
sobre um tempo que precisa ser lembrado 
e abordado sob auspícios democráticos.

1 - Criada em 2001, por meio de 

medida provisória, a Comissão de 

Anistia do Ministério da Justiça 

passou a integrar em definitivo a 

estrutura do Estado brasileiro no 

ano de 2002, com a aprovação de 

Lei nº 10.559, que regulamentou o 

artigo 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

2 - A maioria do Conselho é 

composta por agentes de sociedade 

civil e professores universitários, 

sendo um deles indicado pelas 

vítimas e outro pelo Ministério da 

Defesa.

3 - A Comissão hoje conta com 

mais de 70 mil pedidos de anistia 

protocolados. Até o ano de 2011, 

havia declarado mais de 35 mil 

pessoas “anistiadas políticas”, 

promovendo o pedido oficial de 

desculpas do Estado pelas violações 

praticadas.

1

2

3
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Além disso, o projeto é um importante 
meio para dar voz àqueles que sofreram 
repressões e abusos. “O Marcas da 
Memória já se consolidou como uma 
política relevante de reparação às vitimas 
para além da reparação econômica. 
A memória é a arma humana contra a 
barbárie. Os projetos que preservam a 
memória das vítimas e da sociedade civil 
são uma forma de reconhecimento pela 
Comissão de Anistia, em nome do Estado 
brasileiro, de que a narrativa das vítimas, 
ao lado da versão oficial dos arquivos 
da repressão política, também será 
considerada pela História”, destacou o 
Presidente da Comissão de Anistia, Paulo 
Abrão, no Portal do Ministério da Justiça.

 Dentro desse diálogo com a população, 
a Comissão de Anistia passou, a partir de 
2008, a realizar sessões de apreciação 
pública dos pedidos de anistia que recebe, 
de modo a tornar o passado recente 
acessível a todos. São as chamadas 

“Caravanas da Anistia”, que já completam 
50 edições e percorrem todo o território 
nacional. As Caravanas levam o diálogo 
para a praça pública, para escolas e 
universidades, associações profissionais, 
sindicatos e lugares onde as perseguições 
ocorreram. A iniciativa busca sensibilizar 
ativamente as novas gerações, nascidas na 
democracia, quanto à importância de hoje 
vivermos em um regime livre, que deve e 
precisa seguir sempre sendo aprimorado. 

Para resgatar as lembranças do passado e 
permitir que ele seja entendido, o Marcas da 
Memória inclui também uma série de ações, 
como audiências públicas, reconstituição 
da história oral – por meio de entrevistas 
com perseguidos políticos –, publicações 
e fomento a iniciativas de organizações 
não governamentais escolhidas por editais 
públicos . Neste caso, são contemplados 
projetos de preservação, memória, 
divulgação, difusão e incremento do acervo 
material e imaterial da Comissão de Anistia.

 4 - A última edição da chamada 

pública destina 6,324 milhões 

de reais de incentivo para o 

desenvolvimento desses projetos.

4

45ª Caravana da Anistia realizada no Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA), em março de 2011

Foto: Divulgação
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