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RESUMO 

 

Esta tese tem por objetivo analisar os debates acerca da anistia e os usos do passado nas duas 
Assembleias Constituintes instaladas no Brasil após os regimes ditatoriais, isto é, o Estado 
Novo (1937-1945) e a Ditadura Militar (1964-1985). Ao analisar os processos de anistia de 
1945 e de 1979 discutidos nas Assembleias Constituintes, pretende-se desenvolver a tese de 
que é possível apreender, por meio dos debates, o processo de gestão da memória elaborado 
nos dois períodos ditatoriais. A partir de tais debates podemos perceber como o passado foi 
posto em negociação, reinterpretado e difundido em meio a um processo de transição política 
que visava à passagem de um regime discricionário para a consolidação de um regime 
democrático. Por meio das negociações em torno da anistia o jogo entre a lembrança e o 
esquecimento aparece como estratégia política para aqueles homens envolvidos na construção 
de um novo regime político no país. Dessa forma o passado ditatorial foi negociado a partir 
dos embates políticos e embates de memória que foram travados no contexto da transição e 
culminaram no plenário das Constituintes instaladas no ocaso das ditaduras. Dentro desse 
quadro, a partir dos Diários e Anais das Assembleias Constituintes, bem como de periódicos e 
obras memorialísticas, pretende-se avaliar, por intermédio dos debates acerca da anistia, as 
estratégias e negociações em torno do passado, e de sua interpretação, nos dois períodos. 
Assim, analisamos os usos do passado: os embates políticos, os silêncios e ruídos que 
deixaram marcas, cicatrizes e questões que ainda hoje aguardam respostas. Interlocução 
complexa que se situa entre o terreno da memória e da história. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Anistia; Estado Novo; Ditadura militar; Memória; Comunismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This doctoral dissertation aims at analyzing the debates on amnesty and the uses of past in the 
Brazilian Constituent Assemblies set up after the dictatorial regimes: Estado Novo (1937-
1945) and the Military Dictatorship (1964-1985). Through analysis of the processes of 
amnesty from 1945 to 1979 debated in the Constituent Assemblies, this work has long striven 
to argue that it is possible to apprehend the process of memory management elaborated within 
the two dictatorial periods. The debates have elucidated that the past was negotiated, 
reinterpreted and propagated during a process of political transition which sought to lead the 
country out of a discretionary regime and into a consolidation of a democratic era. Between 
the remembrance and the forgetfulness – by means of constant negotiations around amnesty –, 
the game stands forward and the political strategy to men who were involved in the rise of a 
new regime in the country. Hence, the dictatorial past was negotiated as from political and 
memorial clashes established during the context of transition which culminated in the plenary 
of the Constituent Assemblies. By the debates risen over amnesty as well as the analysis of 
the Journals, Annals, magazines and memorialistic works of the Constituent Assemblies the 
magazines and memorialistic, this dissertation is highly committed, therefore, to assess the 
strategies, the negotiations and, also, the interpretation about the past in these two periods. In 
addition, this work is concerned with investigating the uses of the past in the matter of the 
political clashes, silences and noises which together have left their marks, scars and unsolved 
questions. Otherwise stated, this work can be taken as a complex interlocution settled down 
between the memory and history realms.      

 

KEYWORDS: Amnesty; Estado Novo; Military Dictatorship; Memory; Communism.  
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Ausência 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 

E lastimava, ignorante, a falta. 

Hoje não a lastimo. 

Não há falta na ausência. 

A ausência é um estar em mim. 

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus 

braços, 

que rio e danço e invento exclamações alegres, 

porque a ausência, essa ausência assimilada, 

ninguém a rouba mais de mim. 

Carlos Drummond de Andrade 



INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

Ficou-me a memória, que talvez não seja memória fiel e fidedigna, registro falho, 

transfigurado pela interpretação, esse demônio que se introduz entre o menino e o 

homem, intervalo abrupto e cruel que nos transforma de seres sensíveis em 

máquinas insensatas. E, assim como um relógio que marca as horas erradas, as 

memórias se desdobram, de impressão em impressão, de versão em versão, até que 

do fundo do cérebro comece a transparecer a luz da verdade, ou que parece 

verdadeira aos nossos olhos. 

 

Carlos Hard (Cláudio Abramo) 
 
 

 

De minha primeira leitura do clássico A memória coletiva, de Maurice Halbwachs 

(1990), no início da graduação em História, ficou-me registrada – de certa forma – a fatídica 

impressão: ninguém acredita naquilo de que apenas eu me lembro. Mesmo que o sujeito se 

lembre, ele carece de escuta, de partilha, carece do próximo. Dessa forma, penso que a 

constante busca da memória e da História está justamente no reconhecimento, na audição e na 

identificação. Afinal, narramos para sermos ouvidos. 

 Segundo Paul Ricoeur (2007), a memória almeja reencontrar a imagem do passado e 

reconhecê-la; a História, por meio dos vestígios deixados pela memória, também almeja o 

reconhecimento. Assim, nós, historiadores, esperamos dos pares e dos leitores o 

reconhecimento da autenticidade do que narramos. Assim como Ulisses foi reconhecido por 

sua cicatriz e, dessa forma, retomou o seu lugar no trono de Ítaca1, a História e a memória, 

apesar de todos os percalços da “viagem”, buscam as marcas que permitam que o passado seja 

reconhecido e “autenticado”. 

 Nesta perspectiva, pretendo lidar, neste texto, com algumas teias que a História e a 

memória vêm tecendo acerca do passado ditatorial no Brasil, isto é, o Estado Novo (1937-

1945) e a ditadura militar (1964-1985). Por representarem períodos autoritários que foram 

anistiados, talvez o historiador possa ter dificuldade de lidar com tal experiência e de buscar a 

                                                 
1 No Canto XIX da Odisseia, é narrado o episódio em que Ulisses, disfarçado de mendigo, é reconhecido por sua 
ama Euricléia: “A velha, que tomara na palma da mão a perna de Ulisses, ao apalpá-la, reconheceu a cicatriz; 
largou o pé, que caiu dentro da bacia, o bronze ecoou, o vaso oscilou e a água derramou-se pelo solo. Então, seu 
coração, a um tempo, foi tomado de tristeza e de alegria, os olhos se lhe encheram de lágrimas, a voz se lhe 
tolheu na garganta. E tocando no queixo de Ulisses, disse: ‘sem dúvida, tu és Ulisses, meu filho querido! E eu 
não o reconhecia! Foi preciso primeiro ter tocado no corpo do meu amo!’” (HOMERO, 1978, Canto XIX, versos 
467-475). 
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“seiva” que proporcione o reconhecimento de um passado que faça sentido para as novas 

gerações. Anistiados, tais períodos foram, de fato, esquecidos? 

As questões que abordo neste trabalho advêm de inquietações cultivadas desde a 

minha graduação em História, isto é, a relação entre a anistia e a narrativa histórica. Durante 

minhas leituras sobre os processos de anistia no Brasil, algumas questões voltadas para o 

ofício do historiador se tornaram pujantes: até que ponto a anistia, este “esquecimento 

comandado”, pode afetar a escrita da História? A anistia pode afetar a busca pelo 

reconhecimento do passado empreendida pela memória e pela História? Ou mesmo, até que 

ponto a anistia corresponde ao esquecimento?  

Em sentido político, a anistia – termo que carrega consigo a relação entre passado, 

presente e futuro2 – é o caminho a ser percorrido para a “pacificação dos espíritos” após um 

período de turbulência política. A origem do termo remete-nos aos gregos. Desde a Grécia 

Antiga, a amnêstia – olvido e redenção – tem sido usada para a conciliação e a pacificação 

política. O primeiro registro de anistia na história data de 403 a.C., em Atenas. Após a Guerra 

do Peloponeso, os cidadãos votaram em praça pública pela concessão do benefício a todos os 

envolvidos na guerra civil. Os excluídos foram repatriados após o juramento dos membros do 

tribunal ateniense: “juro não me lembrar do passado, nem consentir que outrem o lembre!” 

(MARTINS, 1978). Desse modo, desde os antigos gregos a anistia incluía a obrigação de 

esquecer os fatos que causaram um conflito e o que nele aconteceu.  

Ao analisar a luta pela anistia no Brasil, no contexto de 1979, Heloísa Greco (2009) 

formulou duas concepções sobre o termo: primeiro, anistia aparece como direito à verdade, 

reparação histórica e recuperação das lembranças “clandestinas”; segundo, como 

esquecimento e pacificação, conciliação nacional, compromisso, consenso e concessão. De 

acordo com a autora, a anistia, enquanto esquecimento, fixa o tempo e congela o luto. O elo 

entre presente e passado é rompido e o futuro, privado de sua seiva, não pode se construir, 

criar-se. Nesse sentido, antes de promover o esquecimento, a medida deve visar à reparação 

histórica para que o passado possa passar e, quem sabe, ser esquecido, sepultado. 

Rui Barbosa, em seu famoso texto Anistia inversa (1896), afirmou que a anistia passa 

uma esponja sobre os atos do passado que o governo tem dificuldades de punir. Dessa forma, 

os delitos desaparecem juridicamente e são cobertos pelo “véu do eterno esquecimento”; em 

                                                 
2 Memória e esquecimento são duas polaridades que estão contidas dialeticamente na palavra anistia; a 
anamnesis (reminiscência) e a amnésia (olvido) aí se entrecruzam em constante tensão. Do grego amnêstia, de 
amnêtos, olvidado, pretendia remeter ao segundo termo do binômio. Entretanto, o conteúdo político historicizado 
levou o termo ao entrecruzamento da memória e do olvido (GRECO, 2009). 
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contrapartida, “cabe à história recolhê-los”. Para Rui Barbosa, a anistia é um ato que cicatriza 

as feridas e repõe as coisas no lugar, portanto, um esquecimento positivo que possibilita a 

conciliação política da nação. Para que o passado se cicatrize totalmente, cabe à História 

narrar os fatos. 

Em contraposição ao pensamento de Rui Barbosa, apresentado no final do século XIX, 

o filósofo francês, Paul Ricoeur, que escreveu na segunda metade do século XX, apontou a 

anistia como um “esquecimento” negativo ao trabalho crítico da memória. Apesar de 

concordar que o expediente visa à conciliação dos interesses políticos em conflito, a fim de 

manter a unidade da comunidade, Paul Ricoeur vê na anistia um aspecto nocivo à memória. 

Assim como fizeram os gregos em 403 a.C., o expediente bane o passado conflituoso como se 

nada tivesse acontecido, tornando-se uma “amnésia comandada”. Nesse sentido, a anistia 

suspende os processos judiciais apagando os crimes por ela contemplados. Todavia, tal 

medida priva a opinião pública do benefício do dissenso, do “trabalho de luto” que acomoda o 

passado em uma narrativa que faça sentido para o presente e, desta forma, permita que o 

homem siga em frente.  

 Para o filósofo francês, a anistia é um abuso do esquecimento, pois tenta criar um 

fosso entre passado e presente. Cria páginas em branco, sobre as quais é impossível escrever 

outra História, visto as rugosidades deixadas pelo processo de apagamento. Contudo, há a 

memória prenhe de conflitos de quem viveu a experiência anistiada e, mesmo que se tente 

eliminar o passado por um meio jurídico, é impossível eliminar a memória sem que quem 

tenha vivido o período busque, de fato, esquecer.3 De acordo com Ricoeur (2007), se há uma 

forma de esquecimento legítimo, esta não está em calar o mal, mas em dizê-lo de modo 

apaziguado, sem cólera. Entretanto, o esquecimento não partirá de um mandamento, de uma 

ordem, mas do desejo de esquecer. 

Guiada por tais questões, optei por analisar dois processos de anistia no Brasil 

republicano. A de 1945, resultado de negociações políticas no final do Estado Novo, e a 

anistia de 1979, concedida quando a ditadura militar dava sinais de esgotamentos, bem como 

os debates sobre tais processos nas Assembleias Constituintes instaladas no ocaso de cada 

período ditatorial em questão. Selecionei tais processos por representarem um instrumento 

central nas negociações em torno do passado ditatorial nos dois contextos de transição. 

Em 1945, por meio do Decreto-Lei n.º 7.474, Getúlio Vargas concedeu anistia aos que 

haviam cometido crimes políticos entre 16 de julho de 1934 até 18 de abril de 1945. Além dos 

                                                 
3 Para Ricoeur (2007), há um esquecimento passivo e um ativo: o passivo está ligado a psicopatologias, enquanto 
que o ativo está ligado a um não querer saber. 
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crimes políticos, o decreto abrangia os crimes conexos, isto é, crimes comuns que foram 

praticados com fins políticos e que foram julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional. 

Dessa forma, foram beneficiados pela medida os comunistas envolvidos no levante de 1935, 

os integralistas que participaram do ataque ao palácio Guanabara em 1938 e os liberais 

exilados. Além disso, a medida estabeleceu que os servidores anistiados apresentassem 

requerimento de reversão aos antigos cargos junto a uma Comissão nomeada pelo presidente 

da República. 

A anistia concedida por Vargas correspondia a um conjunto de estratégias para 

angariar apoios naquele contexto em que o Estado Novo agonizava. Vargas visava a uma 

aliança política com Luiz Carlos Prestes, seu antigo inimigo e prisioneiro do Estado Novo. 

Diante da mobilização popular para a libertação de Prestes, o “Cavaleiro da Esperança”, 

Vargas viu a possibilidade de encontrar apoio e sustentação para seu projeto continuísta. 

Dessa forma, a anistia vinha como uma possibilidade de conciliação política e possível 

manutenção de Getúlio no poder. 

Entretanto, a aliança com os comunistas não foi suficiente para manter Vargas na 

presidência. Deposto em outubro de 1945, Getúlio foi acuado pelos liberais que 

vislumbravam chegar ao poder no pleito eleitoral marcado para dezembro daquele ano. 

Todavia, a derrota do candidato udenista, Brigadeiro Eduardo Gomes, fez com que as últimas 

esperanças de poder dos liberais estivessem na Assembleia Nacional Constituinte de 1946. 

Ali seria o campo dos conflitos políticos e, também, dos conflitos de memória. 

Nesse contexto de transição política, o jornalista David Nasser, em Falta alguém em 

Nuremberg (1947), chamou a atenção para a necessidade de julgar os crimes do Estado Novo; 

porém, o próprio autor apontou a falta de empenho que houve no final da ditadura varguista 

para julgar e denunciar os crimes cometidos pelos agentes do governo. Enquanto a Europa 

julgava seus criminosos de guerra, segundo Nasser, o Brasil parecia indiferente em relação ao 

passado de repressão. 

Em Estado Novo: ideologia e poder (1982), Lúcia Lippi Oliveira destacou que o 

período da ditadura varguista foi envolto em relativo esquecimento. O espírito da 

redemocratização que marcou o fim do Estado Novo, aparentemente jogou uma pá de cal no 

período ditatorial, na suposição de que aquela fora uma época de exceção, que deveria ser 

esquecida o mais rápido possível. O silêncio sobreveio para garantir o esquecimento 

(OLIVEIRA, 1982). Resta analisar por que tal silêncio foi tomado como via de relação com o 

passado. Para isso, temos como foco de análise os debates sobre a anistia no contexto de 

transição, debates que culminaram no plenário da Assembleia Constituinte de 1946. Se a 
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Constituinte era o momento e o local para a reformulação da nação após a ditadura, 

acreditamos que os debates sobre a anistia podem dar pistas sobre o processo de 

silenciamento acerca do Estado Novo. A questão é: por que as vítimas da repressão varguista 

não adquiriram escuta?  

Parto do pressuposto de que no período de transição do Estado Novo, a anistia 

funcionou como meio de negociação política e, diante das perspectivas que se esboçavam 

naquele novo contexto, a compreensão do passado resultou de um negócio em meio as novas 

ameaças que surgiam, isto é, a ascensão do comunismo no Brasil. 

No que se refere ao segundo recorte do trabalho, em 1979 a anistia seguiu a mesma 

lógica da medida concedida por Vargas em 1945. A Lei 6.683, assinada pelo presidente João 

Batista Figueiredo, beneficiava os envolvidos em crimes políticos e conexos ocorridos entre 

02 de setembro de 1961 até a data de promulgação da lei. Apesar de anistiar os exilados e 

banidos, além dos próprios agentes do governo, Figueiredo não concedeu o benefício aos que 

haviam participado da luta armada, os chamados “terroristas”. Além disso, os servidores civis 

e militares, assim como em 1945, deveriam apresentar requerimento junto a Comissão, 

nomeada pelo Presidente da República, para possível reversão ao antigo cargo. 

Muitas foram as críticas à anistia concedida em 1979. Diante da impunidade dos 

agentes do governo e da dificuldade de reversão aos seus antigos postos, as vítimas 

rechaçaram a associação entre anistia e esquecimento; queriam reparação. Iniciou-se um 

longo debate sobre a possibilidade de punição aos agentes da ditadura. Os desdobramentos da 

lei de anistia de 1979 transpuseram o período de transição; dessa forma, o tema foi debatido 

na Assembleia Constituinte de 1987/88 e chegou até os dias atuais.  

O parlamentar Mário Maia (PDT) leu na Constituinte, em 30 de junho de 1987, um 

manifesto das entidades encarregadas da luta pela ampliação da anistia. Após retomar os 

acontecimentos desde o golpe civil militar de1964, o parlamentar ressaltou a necessidade de 

legar às gerações futuras a experiência de tal passado: 

O que restou então dessa amarga experiência? Qual a lição que deve ser aprendida? 
Sinceramente, acreditamos que o único exemplo edificante dessa época, digno de 
registro, consistiu na resistência dos que se opuseram a essas práticas condenáveis e 
a luta dos que tornaram possível a convocação da Constituinte. Por essa razão, é 
indeclinável que, entre as normas e disposições na nova Constituição, haja o 
reconhecimento à essa página de grandeza e coragem, para que as futuras gerações 
se capacitem de que, entre tantos erros, tanta fraqueza e tanta covardia, houve alguns 
homens que souberam honrar o juramento de defender a liberdade de seu povo. [...] 
Confiamos, pois, nos sentimentos de justiça e de amor à verdade, inerentes às 
responsabilidades da missão Histórica exercida por Vossas Excelências, para que 
tenhamos, nós, no universal, o direito de viver como cidadãos de uma Pátria livre e 
de participar, com energia e fé inquebrantáveis, do trabalho honesto a que todos 
estamos vinculados, em nome das instituições democráticas e do desenvolvimento 
do nosso País. (ANC, 30 jun. 1987). 
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 O manifesto incumbia a Constituinte de 1987/88 de legar uma experiência que servisse 

para os novos sentidos do futuro, haja vista a “missão histórica” daqueles parlamentares 

reunidos em Assembleia para eliminarem os resquícios ditatoriais e consolidarem a 

democracia no Brasil. Além disso, o manifesto apontava para a necessidade de reverter aos 

seus antigos cargos os militares e civis cassados por se oporem ao golpe de 1964.  Todavia, 

assim como em 1946 os parlamentares se esquivaram de ampliar a anistia, visto que o passado 

era útil para o futuro; os constituintes de 1987/88 também se mostraram cautelosos quando o 

tema era ampliar a anistia concedida aos militares. A necessidade de apaziguar o passado foi 

destinada ao futuro. O momento era de volta, mas de volta para construir o futuro e não para 

reencontrar o passado (ROLLEMBERG, 2006). 

 Diante dessa sobreposição do futuro ao passado na Constituinte, parto da perspectiva 

de que o debate sobre a anistia pode corresponder à importante pista para analisarmos os 

vestígios deixados pelo passado naquele contexto pós-ditadura. Dessa forma, pretende-se 

analisar os debates parlamentares na Constituinte, com o intuito de apreender como as 

bancadas se posicionaram e, além disso, como os parlamentares reavaliaram o passado por 

meio da anistia para que este servisse como apaziguamento, ou não, do futuro. 

Embora muito semelhantes e com a finalidade de promover uma “conciliação” 

política, a fim de manter a ordem dominante, os dois processos de anistia abordados neste 

trabalho tiveram desdobramentos distintos no tempo. As questões atuais demonstram que a 

anistia de 1979, por ter “apagado” os atos dos agentes do governo, criou um sentimento de 

impunidade que faz crescer entre as vítimas e seus familiares um “dever de memória”4, uma 

memória militante que luta contra o esquecimento e contra a impunidade. No que se refere à 

anistia de 1945, apesar de não mencionar os atos dos agentes do governo e de não permitir a 

reversão dos anistiados aos seus antigos cargos, o que notamos é que não houve esse “dever 

de memória” por parte das vítimas, mas um silenciamento, uma vez que as principais vítimas 

do regime não exigiram reparação.  

Entretanto, como destacou Michel Pollak (1989), o silêncio também pode ser 

revelador. Os crimes do Estado Novo, anistiados, assumiram um plano secundário para os 

constituintes de 1946 que preferiram abrir mão do julgamento da ditadura para impedir o 

avanço dos comunistas. Dessa forma, parto do pressuposto de que o silêncio e a indiferença 

                                                 
4 De acordo com Dante Guazzelli (2011), o conceito “dever de memória” surgiu na França no início da década 
de 1950 como uma forma de honrar a memória dos franceses assassinados durante a ocupação alemã no decorrer 
da Segunda Guerra. In: GUAZZELLI, Dante Guimaraens. O dever de memória e o historiador: uma análise de 
dois casos brasileiros. Mosaico. Ed. n.º 4, ano II. 
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em relação ao passado de repressão do Estado Novo funcionaram como estratégia política 

tanto para os comunistas, que almejavam chegar ao poder pela via pacífica de “União 

Nacional”, quanto para os udenistas5 que, apesar de ferrenhos opositores de Vargas, optaram 

por manter a violência do Estado Novo em plano secundário e combater o comunismo 

crescente naquele contexto. Portanto, as duas principais oposições a Getúlio Vargas, 

comunistas e udenistas, com vistas a estratégias políticas que os conduziriam ao poder, 

abriram mão de julgar a ditadura passada. 

Quanto à ditadura militar, vários constituintes de 1987/88 pareciam indiferentes em 

relação ao passado, visto que punir o passado seria punir muitos dos que ainda estavam no 

poder. Mas as vítimas da ditadura, diferentemente dos comunistas de 1946, que almejavam a 

uma “União Nacional”, e dos udenistas, que visavam estancar o crescimento comunista, não 

abriram mão do passado. Os guardiões da memória fazem questão de relembrar, a cada dia, 

onde estão os torturadores, o que fizeram e, desta forma, exigem esclarecimentos sobre suas 

vítimas.6  

O Estado Novo não teria feito tantas vítimas quanto o regime militar? Sabemos que os 

dois períodos foram marcados por uma violência institucionalizada no governo. Em ambos os 

períodos, as arbitrariedades e perseguições à oposição foram marcantes. No entanto, Getúlio 

Vargas paira em nosso panteão de heróis; os ditadores do regime militar, não.  

Acredito que a anistia pode ser uma das vias para compreendermos essa diferenciação 

nos desdobramentos das lembranças transmitidas acerca dos dois períodos ditatoriais no 

Brasil. Dessa forma, pretendo analisar não apenas os dois processos de anistia em questão, 

mas o foco está, principalmente, em como tais processos foram debatidos nas Assembleias 

Constituintes montadas nos períodos de transição democrática, isto é, a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1946 e a de 1987/88. Justifico o recorte por acreditar que nas duas 

Assembleias pós-ditaduras foram realizadas, ao debaterem a anistia, revisões do passado que 

                                                 
5 Fundada em 1945, a União Democrática Nacional (UDN) reunia a oposição varguista em torno do Brigadeiro 
Eduardo Gomes. Devido à sua heterogeneidade, Carlos Lacerda definiu o partido como um “saco de gatos” que 
tinha apenas dois pontos em comum: o antivarguismo e o apoio ao Brigadeiro Eduardo Gomes (LACERDA, 
1987). 
6 Atualmente, temos notado que o tema da anistia de 1979 tem chamado a atenção da mídia, de juristas e de 
intelectuais. Em 2008, por exemplo, a OAB deu entrada, junto ao Supremo Tribunal Federal, a um pedido de 
revisão da lei de anistia (ADPF 153). Segundo os representantes da OAB, os crimes dos torturadores são crimes 
contra a humanidade, portanto são inafiançáveis, imprescritíveis e não são passíveis de anistia. O STF rejeitou o 
pedido da OAB sob o argumento de que não podemos julgar o passado com as leis atuais; para o STF, a anistia 
foi fruto de um consenso. Dentro desse quadro de ebulição do passado da ditadura militar, temos o exemplo, 
também, da criação da Comissão Nacional da Verdade, em 2012. Além de medidas realizadas em âmbito 
institucional, não poderíamos deixar de citar, como exemplo da memória militante acerca da ditadura militar, os 
grupos formados por familiares e vítimas da ditadura, as caravanas de anistia, bem como os eventos chamados 
“Esculachos”. Tais eventos reúnem militantes que denunciam publicamente os torturadores, seus crimes, os 
financiadores das torturas, dentre outros fatos que envolvem o passado ditatorial no Brasil. 
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podem evidenciar os processos de construção de sentidos tanto da História quanto da 

memória. Enquanto os parlamentares revisavam o passado e demonstravam suas perspectivas 

para o futuro, deixavam pistas de como o passado foi envolto em um processo de negociação 

das lembranças e de fabricação de sentidos. Nas Assembleias, o passado ainda estava à porta, 

negociado de acordo com os interesses daqueles homens conscientes de viver um intervalo, 

isto é, o interregno entre a ditadura e o futuro. Tempo de espera e preparação para o novo; 

tempo de reavaliação do passado e, consequentemente, transmissão de seu sentido para as 

novas gerações. 

Sobre os ombros dos parlamentares, nas duas Assembleias Constituintes, repousava a 

difícil tarefa de construírem um novo regime político que tinha como palavra de ordem a 

democracia. Diante de tal tarefa, surgiu a polêmica da anistia. Incumbidos de elaborar uma 

nova Carta Constitucional para o Brasil, uma questão se impôs aos parlamentares: qual seria a 

via de pacificação da nação e consolidação da democracia, o julgamento ou o silenciamento 

acerca do passado ditatorial? 

As Assembleias Constituintes de 1946 e 1987/88 são espaços ricos para 

empreendermos reflexões sobre o processo de gestão da memória, visto que demonstram um 

distanciamento das experiências e das expectativas. O passado não corresponde às 

expectativas de futuro e, assim, abre-se um fosso. Esse desajuste temporal impede um olhar 

claro sobre o passado e sustenta um futuro imprevisível. Sem que o passado seja suficiente 

para prognosticar o futuro, há uma desorientação, uma perda de sentido. 

É nesse espaço de desorientação temporal e possibilidades divergentes que pretendo 

analisar a anistia, tema polêmico nas Constituintes a serem analisadas, uma vez que tocava 

nas experiências desconcertantes do período ditatorial e nos temores do futuro de incertezas. 

Dentro desse quadro, a análise dos debates sobre a anistia nas Constituintes de 1946 e 

1987/88 pode contribuir para a elucidação das diversas percepções de tempo e as várias 

possibilidades que se apresentavam acerca da interpretação da experiência ditatorial no Brasil. 

A análise dos debates sobre o tema pode revelar parte do que foi relegado ao esquecimento e 

possibilitar a discussão acerca de como a teia da História foi tecida, dentro de um campo de 

disputas de memórias. 

A Assembleia de 1946 foi montada logo após a deposição de Getúlio Vargas e a 

eleição de Eurico Gaspar Dutra para a presidência do país. Os parlamentares que elaborariam 

a nova Carta Constitucional tinham muito a debater sobre o passado, pois tinham vivido oito 
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anos de ditadura estadonovista7. Aliados e opositores de Vargas, além de comunistas, 

reuniram-se no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, a partir de fevereiro daquele ano, para 

realizarem um novo projeto para o Brasil, mas não haveria como perspectivar um futuro para 

a nação sem, antes, reavaliar o sentido do passado.  

Os debates parlamentares sobre a anistia demonstram uma reavaliação do passado 

diante das ameaças que se apresentavam ao presente e ao futuro. Varguistas, comunistas e 

udenistas fizeram da Tribuna Parlamentar um pretório para o julgamento do passado. Afinal, 

o que deveria ser relegado ao esquecimento e o que deveria ser trazido à memória? 

Assim como os parlamentares de 1946, os Constituintes de 1987/88 também se 

reuniam para estabelecer os novos rumos constitucionais do Brasil após um longo período de 

ditadura. A anistia havia sido concedida pelo governo em 1979, por intermédio da Lei 6.683; 

entretanto, assim como em 1945, fora uma anistia restrita e, além disso, recíproca. Ainda 

havia muito a se debater sobre o tema, visto que a medida deixou de fora os que fizeram luta 

armada contra o regime ditatorial e anistiou os crimes conexos, considerando dentre estes as 

torturas realizadas pelos agentes do governo. 

Passados mais de vinte anos da promulgação da Constituição de 1988 e mais de trinta 

anos da lei de anistia de 1979, não se consegue ainda estabelecer um debate público 

qualificado acerca do regime ditatorial no Brasil. A anistia de 1979 ainda tem gerado uma 

grande polêmica dentre os familiares das vítimas do Regime Militar, os militares, os juristas, 

jornalistas, historiadores, dentre outros intelectuais que se dedicam ao estudo do tema. Tal 

debate pode evidenciar o aspecto problemático da anistia no processo de gestão da memória e 

para a escrita da História. 

Parto do pressuposto de que a vitória do projeto do governo, uma anistia restrita e 

recíproca, sobre o projeto almejado pela sociedade civil, anistia ampla, geral e irrestrita, 

demonstra a superposição da anistia enquanto tentativa de esquecimento e conciliação sobre a 

anistia enquanto meio de reparação. Esta anistia foi arquitetada não como justiça; antes, ela 

foi estabelecida como suspensão de toda futura tentativa de se concretizar a justiça e a 

punição dos crimes cometidos pelo Estado. 

Therezinha Zerbine, advogada fundadora do movimento feminino pela anistia na 

década de 1970, afirmou que a anistia é como uma barreira que represa a água com suas 

impurezas, porém, no momento em que se fizer uma fissura nessa barreira, todas as 

                                                 
7 Durante a pesquisa de Mestrado, analisamos os debates parlamentares na Constituinte de 1946; tais debates 
resultaram em 11 mil páginas de discursos publicados nos Anais da Assembleia Nacional Constituinte de 1946, 
disponíveis no endereço: <http://www6.senado.gov.br/diarios/Diario>. 
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“impurezas” retidas no passado podem vir à tona8. Parto da perspectiva de que as duas leis de 

anistia, aqui analisadas e debatidas nas Constituintes, contribuíram para a interdição de um 

passado que não fazia sentido em relação à tentativa de pacificação política nos períodos de 

transições dos regimes de exceção para regimes civis.  

O passado retido na década de 1940 não encontrou meios para que pudesse emergir e 

adquirir audição. Anos depois, já na década de 1980, as vítimas do regime estadonovista 

tentaram evidenciar as agruras sofridas durante o regime. Considerados obsoletos e 

anacrônicos, os testemunhos não conseguiram espaço diante do, já consolidado, mito Vargas. 

Porém, no que se refere ao período da ditadura militar, podemos afirmar que o contexto atual 

tem se tornado propício para a emergência das “memórias subterrâneas” que foram encobertas 

pela anistia. A barreira da memória estabelecida pela lei da anistia foi rompida recentemente 

pelos familiares das vítimas do Regime Militar, que começaram a processar os torturadores, e 

também pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153), 

apresentada pela OAB no Supremo Tribunal Federal, em outubro de 20089. Mais 

recentemente, podemos afirmar que tal barreira foi rompida, também, com a criação da 

Comissão Nacional da Verdade, que analisou os casos de violações aos direitos humanos por 

parte do Estado, no período compreendido entre 1946 a 1988. 

Nas Constituintes, as “barreiras que represavam o passado”, conforme destacou 

Zerbine, foram reforçadas diante das estratégias políticas dos parlamentares que visavam à 

conciliação como forma de evitar o retorno da ditadura. No plenário, ao negociarem a anistia, 

os parlamentares evidenciavam marcas do passado que não adquiriram sentido e não foram 

legadas para as novas gerações. Os debates demonstram marcas que foram apagadas ou 

sobrepostas, sedimentos e vestígios de um passado que foi enquadrado em um “pacto de 

silêncio”. 

Inseridos no tempo do acontecimento, as diferentes correntes que compunham as duas 

Constituintes, ao debaterem a anistia, e com ela o passado, interpretavam o vivido. A 

reinterpretação da experiência ocorria tendo em vista o horizonte de expectativas. Com o 

                                                 
8 Entrevista apresentada no documentário “Contos da Resistência”, produzido pela TV Câmara. Disponível em < 
www.tvcamara.gov.br > Acesso em: 25 mai. 2010. 
9 A ADPF contestava a validade do primeiro artigo da Lei da Anistia (6.683/79), que considera como conexos 
aos “crimes políticos” e, portanto, perdoados os atos praticados pelos agentes do Regime Militar no período. A 
OAB pedia ao Supremo Tribunal uma interpretação mais clara desse trecho da lei, de forma que a anistia 
concedida aos autores de “crimes políticos” não se estenda aos torturadores. Para a Ordem dos Advogados do 
Brasil, seria irregular estender a anistia aos agentes do Estado, pois, conforme a entidade, os agentes da repressão 
política não teriam cometido crimes políticos, mas comuns. Isso porque os crimes políticos seriam apenas 
aqueles contrários à segurança nacional e à ordem política e social. Portanto, atos de repressão aos criminosos 
políticos deveriam ser, segundo a OAB, julgados como crimes comuns sem qualquer relação com crimes 
políticos e com a Lei de Anistia. Além disso, por serem crimes contra a humanidade, não deveriam prescrever. 
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intuito de dar sentido ao tempo vivido e às expectativas políticas, os parlamentares 

selecionaram o que do passado deveria permanecer para a constituição do sentido que 

atendesse aos interesses presentes. Dessa forma, deixaram as marcas que, posteriormente, 

memória e História recorreriam para tecerem suas teias. 

Em Espaços da Recordação (2011), Aleida Assmann destacou que o que se perde do 

passado, em distintos quadros culturais, não é esquecido, mas soterrado. Desse modo, tomo a 

anistia como um problema para a escrita da História e para o trabalho crítico da memória, 

visto que a anistia tenta suspender o tempo e criar um simulacro de esquecimento, ao mesmo 

tempo em que tenta apagar a experiência. Essa tentativa de esquecimento pode criar duas 

polaridades assimétricas, isto é, de um lado cria o “dever de memória” daqueles que se 

recusam a esquecer e lutam para que o passado não esvaeça. De outro lado, promove uma 

negação e o silenciamento sobre o vivido; mesmo que não promova o esquecimento, a anistia 

se torna uma proteção para aqueles que querem silenciar ou negar o passado como se nada 

tivesse acontecido. Além disso, ao passar uma “esponja” sobre o passado, a anistia mantém 

experiências à margem, experiências que não adquirem sentido na esfera pública. Desse 

modo, a suspensão do tempo cria um fosso entre passado e futuro. É como se o passado 

continuasse lá, proibido e preso a si mesmo, mal resolvido. A cicatriz, como a de Ulisses, não 

se apaga; ao contrário, torna-se mais profunda à espera do momento de reconhecimento. 

Segundo Hannah Arendt (1989), os homens não podem perdoar aquilo que não podem 

punir. Sob essa perspectiva, a anistia, ao tornar um passado impune, dificulta o perdão. Em 

alguns casos de anistia, o passado se torna “proibido”, negado, impune. Entretanto, sabemos 

que a memória se constitui por experiências e não por decretos. A memória passa por um 

trabalho crítico e dialético entre lembrança e esquecimento, e flui dinamicamente, de modo a 

constituir interpretações e versões sobre nossa experiência no tempo. Nesse sentido, pretendo 

analisar o tempo impreciso do calor dos acontecimentos, o tempo em negociação que trazia os 

embates de memórias, mas também embates de poder, visto que a negociação não se baseava 

apenas em pressupostos legais, já que envolvia as significações e pontos de vista de sujeitos 

que vivenciaram, de formas variadas, a experiência ditatorial.  

Após a anistia dar a sua dose de memória ou de esquecimento, antídoto para a 

“conciliação política”, os parlamentares constituintes, tanto de 1946 quanto de 1987/88, 

tiveram a oportunidade de oferecer um phármakon
10 para a nação que acabara de sair da 

                                                 
10 Platão apresentou, a partir do diálogo Fedro, a cena de origem da escrita a partir da narrativa de um mito 
egípcio. O rei Thoth oferece ao rei Tamuz uma série de invenções, dentre elas a arte da escrita para fortalecer a 
memória. Entretanto, para o rei Tamuz tal remédio poderia ser um veneno para a memória, pois ao escrever as 
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ditadura. Resta saber se o “antídoto” visava à lembrança ou ao esquecimento dos fatos vividos 

durante os dois períodos de exceção, o Estado Novo e a Ditadura Militar. Carregado de 

ambiguidade, o phármakon seria um remédio ou um veneno na constante busca da memória e 

da História pelo reconhecimento do passado?  

O passado aparecia como negócio, como estratégia política para os interesses do 

presente. Nas Constituintes, lidar com os resquícios do passado correspondia garantir, ou não, 

o projeto político do presente. Todavia, em ambas as Constituintes, diante das ameaças do 

passado e do futuro incerto, a via seguida pelos parlamentares foi a do silêncio. Se a princípio 

os políticos da oposição, em 1946 e 1987/88, aglomeraram-se em torno de uma frente que 

visava denunciar os crimes ditatoriais, com o desenrolar dos trabalhos nas duas Constituintes 

e com o polêmico debate sobre a anistia, o que notamos é que em ambos os períodos os 

parlamentares optaram pelo silenciamento acerca dos crimes da ditadura como estratégia 

política, a fim de garantirem seus interesses no poder. Com efeito, nos dois períodos de 

transição democrática, ainda durante os trabalhos das Assembleias Constituintes, o passado 

não estava totalmente sepultado, uma vez que ainda constituía uma ameaça para o presente. 

Para analisar os embates entre lembrança e esquecimento empreendidos nos dois 

processos de transição, embates conduzidos pelas estratégias políticas dos diferentes partidos, 

utilizo, como fontes, os Diários e os Anais das duas Assembleias em questão. Além da 

documentação parlamentar, acompanho a repercussão dos debates sobre a anistia nos 

principais jornais e periódicos da época, visto que, também como intérpretes dos fatos, os 

jornalistas podem fornecer vestígios acerca do meio político no qual os debates estavam 

inseridos. As crônicas e memórias envolvendo os dois períodos ditatoriais também são 

recursos elencados nessa tentativa de vislumbrar brechas do tempo “esquecido”, ou não, por 

aqueles parlamentares que visavam construir o futuro e também o passado. 

Pretendo, com isso, desenvolver a hipótese de que a gestão da memória política dos 

períodos ditatoriais foi ordenada, em parte, pelos debates constitucionais acerca da anistia. 

Tanto em 1946 quanto de 1987/88, os parlamentares permitiram que o processo de anistia 

selecionasse ou relegasse um passado que não tinha sentido para os interesses políticos do 

presente. Esse passado foi acomodado e silenciado pelos constituintes em prol da manutenção 

da ordem dominante. Contudo, enquanto em 1946 o passado foi acomodado diante das 

ameaças futuras, no contexto da ditadura militar a anistia não pôde apaziguar o passado, uma 

                                                                                                                                                         
recordações estaria permitindo ao homem não mais praticar sua memória.  O rei argumenta que, ao confiar em 
elementos exteriores ao sujeito a função de recordar, o antídoto abandona o interno e faz da memória algo 
artificial, sem “seiva”. Dessa forma, o rei apresenta a ambiguidade do phármakon, antídoto que pode significar 
remédio ou veneno (DERRIDA, 1997). 



27 
 

 
 

vez que desde o decreto de 1979 as vítimas seguem exigindo reparação histórica diante do 

silenciamento e impunidade dos agentes do Estado. As vítimas do regime militar não abriram 

mão de seu passado e lutam até os dias atuais por uma reparação histórica.  

Parto da perspectiva de que em 1946 houve um processo de silenciamento como 

possibilidade de alianças políticas, mesmo por parte das principais vítimas – os comunistas –, 

que seguiram a via do silêncio como conciliação e meio de chegarem ao poder. Ao 

silenciarem acerca dos acontecimentos, como o levante de 1935, os comunistas tentavam se 

libertar da imagem de traidores das Forças Armadas e da Pátria e, então, colarem-se à imagem 

dos representantes do povo e da democracia tão em voga naquele contexto pós-guerra e pós-

ditadura. 

No mesmo caminho de silenciamento, os udenistas, embora ressentidos contra Getúlio 

Vargas, seguiram a via do silêncio acerca da repressão por vislumbrarem a possibilidade de 

aliança política com o presidente Eurico Dutra, ministro da guerra durante o Estado Novo, e 

por perceberem os comunistas como uma ameaça maior para o futuro. Dessa forma, o Estado 

Novo foi encoberto pelo silêncio e pelas expectativas que marcavam os parlamentares naquela 

encruzilhada da política e da memória da nação. 

A gestão da memória estava diretamente ligada a uma questão política, tanto em 1946 

quanto em 1987/88. Esquecer ou lembrar os acontecimentos que marcaram o passado 

ditatorial correspondia a estratégias políticas dos parlamentares que viam, nas disputas de 

memória, meios de garantiram o caminho para o poder.  

Dentro desse quadro de reflexão, pretendo desenvolver a tese de que é possível 

apreender nos debates constituintes, acerca da anistia, o processo de gestão da memória em 

torno dos dois períodos ditatoriais em questão, o Estado Novo e a Ditadura Militar. Isto é, 

podemos perceber como o passado foi negociado em meio a um processo de transição política 

que, de certa forma, visava à manutenção da ordem dominante no país. 

Para pensar as questões sobre a anistia, parto das reflexões de Paul Ricoeur (2007), 

filósofo que analisou a relação entre História, memória e esquecimento. Dentre suas reflexões, 

Ricoeur defende a existência de um esquecimento libertador que é resultado de um trabalho 

de luto essencial para o processo crítico da memória. Todavia, o autor francês encara a anistia 

como um esquecimento comandado, simulação de esquecimento que tenta forçar a sociedade 

a esquecer. Ao tentar apagar um passado conflituoso, segundo Ricoeur (2007), a anistia tem 

efeitos apenas imediatos, mas se torna danosa à gestão do passado.  

Nessa perspectiva, apesar de destacar os efeitos positivos do esquecimento, o autor 

assume um posicionamento crítico em relação à anistia, pois, antes de impor um 
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esquecimento por decreto, é necessário criar meios de convivência entre os contrários para 

que ocorra um trabalho crítico da memória e, com isso, o perdão – via para um esquecimento 

libertador.  

Mesmo muito semelhantes em seus aspectos jurídicos e históricos, as anistias 

concedidas pelas ditaduras brasileiras não tiveram o mesmo efeito em seus desdobramentos e 

apaziguamento dos conflitos de memórias, diferença demarcada pela opção, ou não, de 

silenciar acerca do vivido. Embora as duas anistias correspondam a uma prescrição seletiva 

do passado, marcada pela ideia de conciliação emergencial, as memórias que se formaram a 

partir da anistia de 1945 e a de 1979 seguiram caminhos diferentes.  

Diante das estratégias políticas que seguiram a via do silenciamento, sedimentou-se 

uma memória subterrânea que não encontrou, no contexto da transição de 1945 e 1946, o 

momento e o espaço para emergir. Após o Estado Novo, a ameaça comunista do pós-segunda 

guerra dificultou a emergência do passado; além disso, o retorno de Vargas, na década de 

1950, bem como seu fim trágico que corroborou para a transformação do político em mito fez 

com que as memórias subterrâneas sobre os crimes do Estado Novo continuassem sem 

audição, submersas nas águas do Lete. Entretanto, no que se refere à ditadura militar a 

“conciliação” política que deu o tom da transição democrática também contribuiu para a 

sedimentação de memórias subterrâneas que não conseguiam se “conciliar” com o passado. 

Todavia, no contexto atual percebemos que tais memórias vêm emergindo e exigindo audição. 

Apesar da transição controlada, os últimos governos, marcados pela presença de políticos que 

foram perseguidos durante a ditadura militar, têm contribuído para que surja um ambiente 

propício para a emergência de tais memórias que se encontravam restritas em meios privados, 

familiares ou acadêmicos, memórias que destoam da ideia de “conciliação nacional”. 

Enquanto os crimes do Estado Novo foram relegados a um plano secundário, os 

conflitos em torno dos crimes da ditadura militar continuam presentes e ativos. Por meio da 

análise dos processos de anistia, sigo algumas linhas de leitura acerca do processo de 

negociação em torno do passado ditatorial:  

• O primeiro ponto a ser considerado refere-se ao papel desempenhado pelas Forças 

Armadas nos limites e alcances dos dois processos de anistia. Parto do pressuposto de 

que, nos dois contextos, o alto comando militar teve poder de veto e não permitiu a 

reversão às fileiras das Forças Armadas dos militares afastados durante os regimes de 

exceção.  

• Enquanto em 1946 os parlamentares oposicionistas viam o presente como o momento 

propício para garantir as transformações para o futuro e impedir o retorno do passado, 
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em 1987/88 os Constituintes que se opunham ao regime ditatorial viam o presente 

como um momento de cautela para se garantirem no poder. 

• Devemos ter em foco a quem cada anistia beneficiou. Em 1945, os comunistas 

deixaram as prisões do Estado Novo dispostos a esquecer o passado e a seguir em 

frente rumo à “União Nacional” com Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes e seus 

seguidores, as principais vítimas do regime, visando a uma aliança com Vargas, não 

reivindicariam a purgação dos crimes cometidos contra eles; o silenciamento acerca do 

passado funcionou para os comunistas do período como uma estratégia política para 

chegarem ao poder. Pelo menos naquele contexto, em prol do futuro o passado foi 

remido. Em 1979, os anistiados que deixaram a prisão ou o exílio, mesmo que alguns 

admitissem que aquela fosse a “anistia possível” para o momento, não abriram mão de 

seu passado. O boom memorialístico das vítimas e os grupos de familiares de mortos e 

desaparecidos são exemplos dessa reivindicação da memória e busca por reparação.  

• Em 1946, os crimes do Estado foram silenciados rapidamente. Entretanto, os atos de 

suas principais vítimas, os comunistas, seguiram na memória sendo condenados 

veementemente e “comemorados” a cada ano. No que se refere à ditadura militar, o 

que notamos é que, apesar da anistia recíproca, os atos das vítimas são hoje, em 

grande parte, justificados, mas os atos dos agentes do Estado são condenados. 

Portanto, vítimas e algozes fizeram percursos inversos nas trilhas da memória entre 

um período e outro.  

• Outro ponto relevante reside no reconhecimento do passado. Getúlio Vargas tinha uma 

política nacional de repressão ao comunismo, política que foi institucionalizada e 

difundida em seus discursos e meios de propaganda. Criou-se uma cultura do medo 

contra o “perigo vermelho”. Apesar de não reconhecer a violência, Getúlio propagava 

seus atos de “limpeza” do Brasil contra os “bagageiros de Stálin”.11 Todavia, no que 

se refere à ditadura militar, não há um reconhecimento do passado; os agentes do 

governo não reconhecem, mesmo mediante provas concretas, que tais fatos 

aconteceram. Encobertos pelo manto da anistia, os agentes do governo militar negam 

os fatos ou silenciam. Diante da falta de reconhecimento, o passado se recusa a passar.  

• Por fim, precisamos ter em vista a conjuntura internacional dos dois períodos de 

transição que marca uma diferença crucial: o processo posterior à Segunda Guerra 

Mundial que levou à consolidação da noção de crimes contra a humanidade e à adoção 

                                                 
11 Expressão utilizada por Benedicto Mergulhão para intitular seu livro, publicado em 1945, livro que faz uma 
crítica direta aos comunistas como “bagageiros de Stálin” e propagadores de ideais estrangeiros no Brasil. 
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de um discurso de defesa dos direitos humanos. Esse discurso era escasso no debate 

político que antecedeu a anistia de 1945. 

Diante de tais questões, nota-se que ao mesmo tempo em que as negociações em torno 

da anistia podem ter contribuído para o apagamento de traços e rugosidades do passado 

estadonovista, legando-nos um passado silenciado e apaziguado pelos enquadramentos da 

memória e pelos jogos políticos do período, podem ter tido um efeito inverso no contexto da 

ditadura militar. A anistia, diante da impunidade dos agentes do Estado, tem gerado até os 

dias atuais uma “inflação da memória” e uma insistência em manter o passado presente. Desse 

modo, o historiador que trabalha com o período está sempre sob o olhar atento e, de certa 

forma, intimidador, de um lado, dos “guardiões da memória”, de outro lado, dos que 

silenciam e negam o passado.  

Seguindo as chaves de leitura apresentadas acima, para apreender o passado 

aprisionado nas grades das interpretações, a tessitura deste texto visa a acompanhar os debates 

sobre a anistia nos períodos de transições democráticas que culminaram com os debates nas 

Assembleias Constituintes de 1946 e 1987/88 para, quem sabe, vislumbrar como se deu o 

processo de gestão da memória em torno do passado ditatorial. 

Ao abordarmos a narrativa histórica, logo nos remetemos ao que nos foi legado do 

tempo vivido, nossa herança e resquícios de um passado que não pode voltar senão enquanto 

representação. Entretanto, mesmo que a História represente o que do passado nos foi legado, é 

necessário que tenhamos em mente que a História, para se constituir, passa por um processo 

de decantação que envolve lembrança e esquecimento e tem na memória a sua matriz. Neste 

trabalho de pesquisa, o meu interesse está, exatamente, nesse processo de decantação. 

Pretendo analisar como ocorreu, no período abordado, o processo de gestão da memória, isto 

é, de seleção acerca do que seria lembrado ou esquecido em relação à experiência autoritária 

no Brasil. Para isso, tomo as anistias de 1945 e 1979 como fio condutor.  

Diante da análise dos dois processos de anistia e dos desdobramentos que tais 

processos desempenharam nas Constituintes, assumo a perspectiva de que os personagens 

centrais das negociações em torno da anistia foram os comunistas. Nos dois períodos, o 

possível regresso dos militares comunistas às fileiras das Forças Armadas foi tema de grande 

polêmica. A negociação sobre o passado foi delimitada por tais conflitos que marcaram as 

Forças Armadas desde a década de 1930. É nessa direção que apresentarei as negociações em 

torno do passado após os dois períodos ditatoriais no Brasil, visto que, tanto na Constituinte 
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de 1946 quanto na Constituinte de 1987/88, a anistia aos militares comunistas foi motivo de 

grande polêmica marcada pelos resquícios do passado ditatorial. 

Tendo em vista tal problemática, optei por dividir o texto em duas partes, pelo fato de 

que cada uma aborda tempos distintos. Na primeira parte do trabalho, pretendo acompanhar o 

processo de anistia no final do Estado Novo, que culminou com o debate em torno do tema na 

Constituinte de 1946. Dessa forma, nesta parte tenho como foco de análise as negociações em 

torno da anistia no final da ditadura varguista, negociações que foram direcionadas por 

embates políticos e embates de memórias que envolviam as duas principais oposições 

varguistas, os comunistas – liderados por Luiz Carlos Prestes – e os liberais, também 

chamados de “reacionários carcomidos” – reunidos em torno da União Democrática Nacional 

(UDN). Tais oposições, que visavam à anistia, reunidas na Constituinte com a bancada 

varguista – o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e parte do Partido Social Democrático 

(PSD) – empreenderam uma negociação em torno do passado. Todavia, tal negociação esteve 

sob a espreita das ameaças do passado e do futuro.12  

Na segunda parte do trabalho, tentarei demonstrar as negociações em torno do passado 

a partir dos debates sobre a anistia de 1979, debates que culminaram na Assembleia 

Constituinte, mas que não puderam solucionar as questões relativas às disputas de memória 

do período. Da mesma forma que a ditadura varguista passou por um “pacto de silêncio” em 

torno dos crimes cometidos pelo Estado, na Assembleia Constituinte de 1987/88 a tarefa de 

“apaziguar o passado” e dar “lugar aos mortos” foi legada ao futuro. Nesse viés, as memórias 

subterrâneas desse segundo contexto ditatorial vêm encontrando espaços para emergirem e 

exigirem reparação. 

A análise da anistia de 1979, bem como os debates na Constituinte de 1987/88, está 

estruturada no trabalho de forma a demonstrar que naquele contexto pós-ditadura militar, 

assim como em 1946, os militares acusados de envolvimento com os comunistas foram 

vetados e impedidos de retornarem às Forças Armadas. Mesmo assim, suas memórias 

adquiriram um campo maior de audição naquele novo contexto, diferentemente das vítimas 

do Estado Novo que eram vistas como os “traidores da pátria”, as vítimas da ditadura militar 

foram transformadas em heróis da resistência, credores da memória. Apesar de derrotados nas 

armas, desta vez as vítimas parecem ter sido os grandes vencedores dos embates da memória. 

                                                 
12 Abordo a formação das oposições e o passado que seria anistiado pelo decreto de 1945, desde sua 
configuração na década de 1930. Desta forma, o período vai além da ditadura do Estado Novo, uma vez que 
considero 1935 como o marco da repressão do governo contra os comunistas, bem como o marco da sacralização 
da memória anticomunista no País; além disso, o levante de 1935 foi utilizado como principal justificativa para a 
instalação da ditadura estadonovista.  
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Diante da análise dos processos de anistia nos dois contextos de transição, surge a 

questão: é possível esquecer-se por decreto? É a partir de tal indagação que pretendo analisar 

as negociações em torno da anistia e, desta forma, tentarei apontar até que ponto os dois 

processos de anistia contribuíram, ou não, para o processo de soterramento do passado. 
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Se eu fosse historiador, tudo se resolveria. Se ficcionista, também. A questão é que o 

memorialista é forma anfíbia dos dois e ora tem de palmilhar as securas desérticas da 

verdade, ora nadar nas possibilidades oceânicas de sua interpretação. 

 

Pedro Nava, Chão de Ferro. 
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Na manhã de 27 de novembro de 1937, uma grande cerimônia foi preparada na capital 

da República para comemorar o dia da Bandeira e homenagear os soldados mortos durante o 

levante comunista ocorrido em 1935.13 Desde o ano anterior, o dia 27 de novembro era 

marcado por homenagens oficiais aos militares mortos durante o combate entre os revoltosos 

comunistas e os oficiais legalistas. Entretanto, naquele ano de 1937, as homenagens às vítimas 

do levante comunista seriam marcadas também pelas solenidades do dia da Bandeira.  

Com a presença de diversas autoridades nacionais, de representantes das Forças 

Armadas e sob o olhar atento da multidão, o ministro da Justiça, Francisco Campos, proferiu 

um longo discurso em que atribuía os males nacionais a disputas eleitoreiras existentes entre 

os políticos profissionais, nos estados brasileiros, e à infiltração de ideologias estrangeiras no 

seio da nação (NETO, 2014). Com tal discurso, o governo atacava diretamente seus principais 

inimigos: os comunistas e os políticos regionais que se autointitulavam democratas. 

A crítica às ideologias estrangeiras e às “oligarquias” não se limitou apenas ao 

discurso do presidente; para fechar a cerimônia, as 22 bandeiras dos estados brasileiros foram 

queimadas com o intuito de demonstrar que os interesses nacionais estavam acima de 

qualquer interesse regional ou internacional. Desse modo, com uma cerimônia marcada pela 

aversão ao passado, Vargas tentava demarcar o início de um novo tempo. 

Aqueles eram os primeiros dias de vida do Estado Novo, ditadura estabelecida por 

Getúlio Vargas, a partir de 10 de novembro de 1937, quando foi outorgada uma nova 

Constituição para o país. No preâmbulo da Carta Constitucional, elaborada por Francisco 

Campos, as motivações para a instauração do Estado Novo foram ressaltadas: 

Attendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, 
profundamente perturbada por conhecidos factores de desordem, resultantes da 
crescente agravação dos dissídios partidários, que uma notória propaganda 
demagógica procura desnaturar em lucta de classes, e da extremação, de conflictos 
ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de 
violência, colocando a Nação sob a funesta iminência da guerra civil; Attendendo ao 
estado de aprehensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia 
mais extensa e mais profunda, exigindo remédios, de caracter radical e permanente; 
Attendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha o Estado de meios 
normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem estar do povo; 
Com o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião pública, umas 
e outras justificadamente aprehensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa 
unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas 
instituições civis e políticas.14 

                                                 
13 A chuva foi o principal argumento dos órgãos oficiais para que as solenidades que envolviam o Dia da 
Bandeira no Brasil, em 1937, fossem transferidas do dia 19 de novembro para o dia 27. 
14 Constituição de 1937. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-
35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pe.html> Último acesso: 28 jan. 2015. 
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Para combater os “partidos demagógicos” e, principalmente, os comunistas, Getúlio 

Vargas contava com o apoio das Forças Armadas que, sob a batuta dos Generais Eurico Dutra 

e Góes Monteiro, afiançaram o novo regime. Como afirmou José Murilo de Carvalho (2005), 

desde 1930, Vargas incentivou a transformação das Forças Armadas em “ator político” e fez 

delas um dos pilares de sua sustentação, em contraposição às forças oligárquicas. O Estado 

Novo consumou essa aproximação ao coincidir os interesses de Getúlio e das Forças 

Armadas, principalmente no que se refere ao combate ao comunismo e à política partidária, 

propalada pelos tenentes antes mesmo da Revolução de 1930.15 

A aliança entre o então presidente e as Forças Armadas, para elaboração e manutenção 

do Estado Novo, tornou-se evidente nas solenidades do dia 27 de novembro de 1937. Vargas 

uniu em uma única cerimônia o símbolo nacional de patriotismo – a homenagem à bandeira – 

e a aversão dos militares aos comunistas, considerados os “traidores da pátria”. Desse modo, 

durante aquela manhã de solenidades, o presidente tentava justificar as razões do golpe de 

Estado e, além disso, deixava clara a disposição do governo e das Forças Armadas em 

combater seus principais inimigos.  

A cerimônia do dia 27 de novembro tinha um claro movimento em direção ao passado. 

Com um discurso voltado para as expectativas nacionais, Getúlio tinha os olhos fixos nas 

disputas políticas configuradas desde 1930 e, além disso, buscava, em ações já vivenciadas, as 

justificativas para o presente marcado pela instauração da ditadura do Estado Novo. Dentro 

desse quadro, o presente aparecia como resultado de um processo iniciado desde a tomada do 

poder por Getúlio Vargas, em 1930. 

Nesse contexto, a “Revolução de 1930”, período especialmente selecionado, aparecia 

como marco fundador daquele processo. Como afirmou Mário Chagas (2009), a ação política 

invoca, com frequência, o concurso da memória, seja para afirmar o novo, seja para ancorar 

no passado a experiência que se desenrola no presente. Todavia, as solenidades daquela 

manhã de 27 de novembro, ao invocarem a memória da “Revolução de 1930” como marco 

inicial do processo de rompimento com o passado – marcado pelo domínio dos políticos 

regionais, as chamadas “oligarquias” – tentavam demonstrar que o Estado Novo era fruto de 

um empenho de fortalecimento da União, empenho que vinha desde 1930 e que se 

intensificou com a iminência do “perigo vermelho”, após o levante de 1935. Era chegado o 

momento de o governo assumir uma postura mais enérgica para cumprir o projeto de outrora. 

                                                 
15 Em seu plano de fortalecimento das Forças Armadas e de defesa interna e externa do Brasil, apresentado ao 
presidente Vargas em 1934, o General Góes Monteiro apontou a necessidade de eliminação da política partidária 
da sociedade e dos meios militares. 



36 
 

 
 

O período anterior a 1930 era menosprezado. Durante o discurso do ministro da 

Justiça, Francisco Campos, a crítica aos grupos políticos regionais, por vezes chamados de 

“carcomidos”, apontava as disputas políticas entre as “oligarquias” como uma experiência a 

ser banida da política nacional. O governo se empenhava em demonstrar, principalmente com 

o episódio da incineração das bandeiras estaduais, que o regime instaurado em 1937 se 

empenharia em dar continuidade às propostas apontadas por Vargas, ainda em 1930; isto é, a 

União deveria se sobrepor à Federação. 

Se ao criticar as disputas regionais o governo de Vargas tinha os olhos fixos no 

passado repleto de tensões entre os Estados e, principalmente, os conflitos entre o governo e 

os políticos paulistas16, ao definir as ideologias estrangeiras como um dos maiores problemas 

que o país enfrentava, o discurso governamental dirigia-se, sobretudo, aos comunistas, uma 

vez que estes também tinham deixado suas marcas naqueles tempos idos – o levante de 1935 

–, marcas que as Forças Armadas se recusavam a esquecer. 

Estavam postos os principais motivos que, segundo Getúlio Vargas, levaram à 

instauração da ditadura estadonovista. Com o apoio das Forças Armadas e com uma feroz 

campanha anticomunista que inculcava na sociedade o temor em relação ao “perigo 

vermelho”, tinha início o Estado Novo (1937-1945). A Constituição de 10 de novembro de 

1937 abria, assim, o caminho para que Vargas iniciasse a “caça” aos seus principais inimigos. 

Dessa forma, as perseguições políticas e ideológicas que vinham ocorrendo desde 1930 e que 

tomaram força, após o levante comunista, seriam intensificadas na vigência do Estado Novo. 

Definidos os inimigos e sob o argumento de manutenção da ordem interna, o governo 

fez silenciar qualquer voz dissonante ao Estado Novo. Dessa forma, Getúlio fechou o 

Congresso, colocou fim aos partidos políticos, aprovou a pena de morte, formalizou a censura 

por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e restringiu os direitos civis. 

Além disso, ao longo dos oito anos de duração da ditadura varguista (1937-1945), milhares de 

políticos da oposição foram perseguidos, presos e exilados. Para cercear os opositores, a 

                                                 
16  Durante o Governo Provisório, Getúlio Vargas enfrentou a revolta de lideranças paulistas, as quais se 
organizaram em uma frente de oposição. Esta, por sua vez, liderou um dos principais movimentos armados da 
história do Brasil. O Movimento Constitucionalista de 1932 configurou-se como uma expressão da insatisfação 
dos paulistas ao governo de Getúlio Vargas. O movimento, ocorrido entre julho e outubro de 1932, foi chamado 
de constitucionalista porque os paulistas visavam ao fim do Governo Provisório e à promulgação de uma 
Constituição democrática. Após um conflito armado violento, isolado, o movimento fracassou. Em 1.º de 
outubro, os paulistas assinaram um armistício e deram fim ao conflito armado. Os principais líderes do 
movimento tiveram seus direitos políticos cassados e foram exilados. Entretanto, apesar de derrotados, do ponto 
de vista militar, os paulistas passaram a celebrar o movimento como um marco da história de São Paulo, uma vez 
que, pressionado, o governo convocou uma Assembleia Constituinte para que fosse elaborada uma nova 
Constituição para o país. Dessa forma, para os seus líderes, apesar de derrotado militarmente, o movimento foi 
moralmente vitorioso. 
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polícia tinha autorização para agir da forma como lhe conviesse. Em nome da ordem pública, 

a Polícia Especial17, espécie de pelotão de choque, agia com truculência no combate aos 

“subversivos”. Dessa forma, os “indesejáveis” eram neutralizados e sucumbiam nos cárceres 

insalubres do regime – como ocorrera com os comunistas – ou seguiam para o exílio – como 

fizera a maior parte da oposição liberal. 

Em seu discurso tradicional de Ano Novo, transmitido pelo rádio em 31 de dezembro 

de 1937, Vargas advertiu: 

A ordem e a tranquilidade públicas serão mantidas sem vacilações. O governo 
continua vigilante na repressão ao extremismo e vai segregar, em presídios e 
colônias agrícolas, todos os elementos perturbadores, reconhecidos pelas suas 
atividades sediciosas ou condenados por crimes políticos. [...] Não consentiremos 
que o esforço e a dedicação patriótica dos bons brasileiros venham a sofrer 
inquietações e sobressaltos originados pelas ambições personalistas ou desvarios 
ideológicos de falsos profetas e demagogos vulgares (VARGAS, s/d., v. 05, p. 121). 

O recado estava dado tanto para os que seguiam ideologias estrangeiras, quanto para 

os chamados “políticos personalistas” e “carcomidos da Velha República”. Getúlio deixava 

claro em seu referido discurso que o governo estava em sentinela contra seus opositores.  

Para justificar a repressão do governo, Vargas recorria à interpretação do passado sob 

as lentes das disputas políticas do presente. A memória, seletiva e vulnerável à ação política, 

gradativamente elegeu, subtraiu e adicionou fragmentos do passado que deveriam permanecer 

na configuração de sentido do presente. Esse esforço em repudiar o passado na tentativa de 

justificar a ditadura ficou claro na defesa que o jornalista Cassiano Ricardo, do jornal A 

Manhã, fez do regime: “Veio, então, o genial golpe de 1937 e realizou sua profecia: [...] nem 

o exagero dos regimes totalitários, nem a criminosa negligência dos regimes puramente 

liberais” (Apud DULLES, 2001. p. 246).  

Ferrenho defensor do Estado Novo,18 o que nos chama a atenção é a ideia de profecia 

expressa na frase do jornalista. Para Cassiano Ricardo, editor do jornal A Manhã, o Estado 

Novo estaria cumprindo a “profecia da Revolução de 1930”, isto é, romper com a política 

                                                 
17 A Polícia Especial era uma espécie de tropa de elite da Delegacia Especial de Segurança Política e Social 
(DESPS) que fora criada em janeiro de 1933, com o objetivo de entrever e coibir comportamentos políticos 
divergentes e tidos como “ameaça à ordem e à segurança pública”. Diretamente subordinada à chefia de Polícia 
do Distrito Federal, a Polícia Especial estava sob o comando de Filinto Müller, chefe de polícia do Distrito 
Federal entre 1933 e 1942 (In: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-
37/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica). 
18 Cassiano Ricardo, durante uma pendenga com o advogado Sobral Pinto, definiu o regime estadonovista 
instaurado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937. Por meio de artigos publicados no Jornal A Manhã, 
Cassiano Ricardo, além de tentar justificar a necessidade do regime para estabelecer a ordem política e social no 
país, fazia duras críticas aos “liberalões” e “saudosos da Primeira República”. Para Cassiano Ricardo, “a função 
do estado moderno não é tornar os homens mais livres, senão mais felizes.” RICARDO, Cassiano. “A Manhã” e 

seu programa. Jornal A Manhã. Rio de Janeiro, 09/08/1941, p. 4. 
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regionalista da chamada “República Velha” e com os “vícios democratizantes” dos políticos 

profissionais. Para Cassiano Ricardo, a “Revolução de 1930” marcaria a ruptura com tais 

práticas e o Estado Novo representaria o coroamento de um processo de fortalecimento do 

Estado nacionalista, sem os vícios regionalistas e sem a ingerência de ideologias estrangeiras. 

Cassiano Ricardo não foi o único a ver os quinze anos do governo de Getúlio Vargas 

como um bloco coeso, ou seja, como uma linha de continuidade que cumpre um projeto de 

fortalecimento do Estado no período compreendido entre 1930 a 1945.  Mas a própria 

historiografia,19 por longa data, buscou estabelecer uma linearidade capaz de impor uma 

continuação lógica entre 1930 e 1937. Desse modo, as vicissitudes do tempo vivido são 

dissolvidas e o governo de Vargas é tomado por uma sucessão de acontecimentos que 

visavam à instauração de uma nova política brasileira. 

Getúlio Vargas, sem dúvida, é um dos políticos mais citados em nossa história; de 

modo geral, seu longo governo aparece como uma ruptura em relação à “República Velha”. 

Nesse sentido, o movimento de 1930 surge como um marco, símbolo da instauração do novo 

e do rompimento com os “carcomidos” da “República Velha”. Dentro dessa perspectiva, a 

ditadura do Estado Novo, instaurada por Getúlio Vargas em novembro de 1937, aparece como 

o coroamento de um processo iniciado em 1930.  

As discussões historiográficas permitem verificar que, apesar das diferentes 

explicações sobre o período do governo de Vargas, muitas interpretações permaneceram 

prisioneiras da redefinição política ocorrida entre 1930 e 1937. Eli Diniz (1981), por exemplo, 

chegou a afirmar que o fortalecimento do Executivo durante o Estado Novo pode ser 

concebido como o clímax do processo político iniciado com a crise de poder em 1930. 

                                                 
19 Na década de 1960, uma série de trabalhos, por influência do contexto do golpe de 1964, debruçou-se sobre o 
debate acerca do tema “Revolução”. Dentro desse quadro de interpretações, podemos citar a análise de Francisco 
Weffort, por exemplo, que tentou explicar o governo de Vargas por meio da ideia de “Estado de Compromisso”. 
Para o autor, o Estado de Compromisso resultou da conjuntura pós-1930 em que nenhum setor de classes tinha 
condições de construir sua hegemonia. A hegemonia resultou de um compromisso, ligado ao poder econômico, 
estabelecido entre os grupos envolvidos no movimento de 1930 em que ambos seriam beneficiados. Outro autor 
que se debruçou sobre o tema foi Luís Werneck Vianna, que analisou a Revolução de 1930 como um movimento 
burguês.  Para Vianna, a burguesia, por não conseguir impor sua hegemonia, liderou o movimento 
revolucionário de 1930 em uma tentativa de estabelecer uma ruptura. Já Boris Fausto, em seu famoso “A 

Revolução de 1930: historiografia e História”, reforçou a interpretação de Weffort ao apresentar o Estado como 
mediador dos interesses dos grupos envolvidos. Dessa forma, Fausto criticou a visão que interpretava a 
Revolução de 1930 como resultante de disputas entre a burguesia e as “oligarquias”, aliás, uma interpretação 
predominante na década de 1950. Apesar das diferentes interpretações, a ideia de uma nova forma de Estado vai 
se tornando quase consensual e, portanto, vai se reforçando a ideia de ruptura com o passado. O Estado Novo 
aparecia como resultado de um processo iniciado em 1930; conforme ressaltou Vavy Pacheco Borges (1998), de 
forma genérica podemos dizer que as interpretações estabeleciam um corte em 1930, em que anteriormente o 
Estado era liberal, oligárquico, federativo, baseado na economia de exportação; depois de 1930, esse Estado é 
autoritário e centralizado, voltado para o mercado interno.  
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 Em meio a essa trama, que desfaz as vicissitudes do tempo, Vargas tem um papel de 

destaque. O período compreendido entre 1930 a 1945, tido como um tempo coeso, contribuiu 

para que as arbitrariedades do Estado Novo se dissolvessem na lógica demarcada pelo ponto 

de chegada: a deposição do ditador, em 1945, foi sucedida por seu retorno, “nos braços do 

povo” em 1950. Dessa forma, o interregno em que Getúlio fora afastado do poder, bem como 

a repressão empreendida ao longo do Estado Novo, parece ter dado espaço para o surgimento 

de um Vargas “pai dos pobres” e herói nacional. 

O Estado Novo fora esquecido? As vítimas, após o fim da ditadura varguista, não 

exigiram justiça e reparação? Como o passado foi reinterpretado após o fim da ditadura, no 

ápice da transição na Constituinte de 1946? 

Com o objetivo de responder a tais questões, parte-se da perspectiva de que os 

embates políticos herdados da década de 1930 converteram-se em epicentro dos debates e 

discursos parlamentares acerca da anistia na Assembleia Constituinte de 1946. Apesar do 

golpe de 29 de outubro de 1945, que depôs Getúlio Vargas, o Estado Novo ainda era uma 

experiência que contaminava o presente com seus resquícios e herdeiros políticos. Dessa 

forma, restava, aos que foram perseguidos pelo regime, sepultar, de vez, a ditadura varguista.  

Ao analisar os debates sobre a anistia na Constituinte de 1946, pretende-se encontrar 

vestígios de um passado que ainda direcionava as configurações políticas daquele presente. 

Fora das malhas da interpretação que dissolveu a ditadura varguista dentro de um bloco coeso 

denominado a “Era Vargas” e que traçou o Estado Novo como resultado de um processo 

iniciado em 1930, busca-se analisar a configuração do passado e a negociação em torno da 

anistia, negociação que envolveu não apenas o passado, mas o presente e futuro.  

Nessa perspectiva, nesta parte do trabalho um dos objetivos consiste em desenvolver a 

tese de que, ao longo dos debates acerca da anistia, o jogo entre passado, presente e futuro foi 

reconfigurado de acordo com os interesses políticos das diferentes correntes, o que resultou 

em um “pacto de silêncio” acerca da ditadura varguista na Assembleia Constituinte de 1946. 

Pacto que dissolveu a repressão empreendida pela ditadura, a fim de ressaltar um passado que 

os parlamentares consideravam ameaçador. Todavia, o intuito é demonstrar que o 

soterramento do Estado Novo foi, também, fruto de estratégias políticas da oposição que não 

reivindicou, ao seu tempo, o julgamento do passado. A anistia, tentativa vã de esquecimento, 

foi fundamental nesse processo de negociações políticas que, ao invés de promover um 

esquecimento, ressaltou o que não devia ser esquecido, isto é, a ameaça comunista. 

Dessa forma, pretende-se analisar a negociação em torno do passado ditatorial no 

período de transição democrática, período de incertezas em que o passado ainda regia o 
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presente e que o futuro não era passível de prognósticos, período de “previsões imprevisíveis” 

(LUÍS, 1946). Parte-se da perspectiva de que, com a deposição de Vargas e as eleições de 

1945, as oposições viram na Assembleia Nacional Constituinte de 1946 a oportunidade de 

encararem o passado e acertarem as contas com o Estado Novo; entretanto, logo abririam mão 

de enfrentar a ditadura face a face. Dessa forma, os debates acerca da anistia podem revelar 

vestígios que foram soterrados ao longo dos processos de interpretação, tanto da memória 

quanto da História, vestígios que não adquiriram sentido nas teias da interpretação. 

 Para desenvolver o argumento acerca de um silenciamento do passado estadonovista 

na Constituinte de 1946, optou-se por iniciar esta parte do trabalho abordando a conformação 

do passado. Ou seja, pretende-se apontar como se configuraram os principais inimigos do 

regime, assim como delinear as marcas da memória que foram transplantadas para o plenário 

da Assembleia Constituinte. Como um processo de decantação das reminiscências, desenhou-

se um passado capaz de definir as disputas de memória e disputas de poder que se 

evidenciariam ao longo dos debates sobre a anistia. 

Na Constituinte, políticos varguistas e antivarguistas, por fim, tinham o seu espaço e 

momento ideal para o acerto de contas em relação aos conflitos do passado. Entretanto, os 

debates em torno da anistia revelariam que, mais uma vez, seria necessário recorrer ao caráter 

seletivo da memória. Os parlamentares, visando à conquista do poder, selecionariam do 

passado o que deveria permanecer no quadro de sentidos do presente. Nessa perspectiva, a 

partir da análise dos debates sobre a anistia na Constituinte, espera-se encontrar vestígios que 

revelem os motivos pelos quais a repressão do Estado Novo fora “encoberta”, recebendo uma 

importante camada no processo de soterramento ainda no período de transição (1945-1946). 

A partir da consideração de que onde há poder, há resistência, há memória e há 

esquecimento (CHAGAS, 2009), optou-se por iniciar a análise pelo tempo do acontecimento, 

tempo marcado pela imprecisão, pelo calor do vivido, tempo que, após o processo de seleção 

das teias da interpretação, tornou-se memória e História. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: A TRAIÇÃO 
 

1935: A CONFIGURAÇÃO DO INIMIGO 
 
 

Março de 1946. Da tribuna da Assembleia Nacional Constituinte discursava, naquela 

sessão do dia 18, o respeitado coronel Euclides de Oliveira Figueiredo (UDN-RJ). O orador, 

reverenciado por sua bravura e luta contra o governo varguista desde 1930, apresentara uma 

proposta de ampliação da anistia de 1945 para que os servidores civis e militares cassados 

pelo governo estadonovista fossem imediatamente revertidos a seus antigos cargos. Segundo 

o então coronel, parcialmente anistiado em 1945, a anistia concedida por Vargas fora uma 

farsa, uma vez que as vítimas continuavam à espera de reparação, enquanto os crimes da 

ditadura eram mantidos no mais absoluto silêncio. Nesse contexto, o destemido coronel 

cobrava que a Constituinte enfrentasse o passado, julgando e punindo os crimes do Estado 

Novo. Entretanto, naquela conturbada sessão de março, passado, presente e futuro se 

chocariam, de modo a evidenciar as disputas políticas e os embates de memória que guiaram 

os trabalhos daquela Assembleia. 

Os resquícios do passado e os temores em relação ao futuro logo tornariam a anistia 

um dos temas mais polêmicos da Constituinte. Afinal, o quanto de memória ou de 

esquecimento seria necessário para conciliar o presente, ou mesmo para que as estratégias 

políticas das diferentes bancadas fossem atingidas? Seria possível atender aos clamores de 

Figueiredo por reparação e punição da ditadura varguista? 

Aquela conturbada sessão do dia 18 de março logo deixaria evidente que entre a 

lembrança e o esquecimento do Estado Novo havia um percalço no caminho: a ascensão 

comunista. Eis o futuro que se esboçava, mas que poderia ser detido pelas marcas do passado, 

mantidas por meio das restrições da lei de anistia. 

Ao serem analisadas as anistias pós-ditatoriais em nosso país, notamos que comunistas 

e anticomunistas desempenharam um papel central no debate sobre o passado. Nos dois 

contextos de transição abordados neste trabalho, o debate sobre a presença dos “comunistas” 

nas fileiras das Forças Armadas fez da anistia um dos temas mais polêmicos, tanto na 

Assembleia Constituinte de 1946 quanto na de 1987/88. Nesse sentido, a comparação entre os 

debates acerca da anistia nas Constituintes revela que o eixo condutor da polêmica acerca do 

passado ditatorial foi a possibilidade de reintegração, ou não, dos militares acusados de 

envolvimento com o comunismo às fileiras das Forças Armadas. Tidos como “traidores da 
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pátria”, “subversivos” e “indisciplinados”, tais militares traziam consigo um pesado fardo 

concebido, ainda, em meados da década de 1930. Herança que atingiu, com seus resquícios, a 

década de 1960. Para compreendermos o fardo comunista que atravessou o século XX e 

influenciou as principais negociações em torno da anistia, é necessário que se lance o olhar 

sobre o período em que a decantação de tal passado teve início. 

O Partido Comunista do Brasil (PCB) foi fundado por Astrojildo Pereira, jornalista 

carioca, em março de 1922, em Niterói – RJ. Sob a influência da Revolução Russa de 1917, 

os fundadores do PCB tinham como objetivo principal promover uma revolução proletária 

que possibilitasse a implantação de um regime comunista no Brasil. Todavia, após sua 

fundação, o PCB teve uma efêmera legalidade de apenas três meses, visto que o então 

Presidente da República, Epitácio Pessoa, colocou-o na ilegalidade. 

 Operando na clandestinidade e com pouco mais de 70 militantes, o PCB, apesar da 

precariedade da formação marxista de seus quadros, objetivava empreender a revolução 

proletária no Brasil não apenas com a luta dos operários, que apresentavam certa resistência 

às ideias do Partido, mas também com o apoio das Forças Armadas que, naquele contexto da 

década de 1920, protagonizavam uma série de revoltas que posteriormente foram definidas 

como Tenentismo.20 

Em suas memórias, Otávio Brandão, um dos fundadores do Partido Comunista no 

Brasil, evidenciou seu interesse em aproximar o PCB dos movimentos militares Tenentistas: 

Desde 1923, defendi na Comissão Central Executiva a necessidade da aliança do 
PCB, em determinadas condições com os revoltosos pequeno-burgueses da 
insurreição de Copacabana e movimentos semelhantes. Considerei-os positivos. [...] 
Sustentei a aliança do Comitê Regional de Pernambuco com a Coluna Prestes-
Miguel Costa, que andava em marcha pelo interior do Nordeste. [...] Sempre defendi 
a Coluna Prestes-Miguel Costa contra o ataque dos reacionários [...] (BRANDÃO, 
1978, p. 281). 

Apesar de considerar os movimentos Tenentistas como pequeno-burgueses, Brandão 

apontava para a necessidade de deixar as portas abertas para possíveis negociações entre 

comunistas e militares, uma vez que os tenentes lutavam pela liberdade e contra a tirania do 

                                                 
20 Foi chamada de Tenentismo uma série de movimentos de cunho político-militar que envolveu rebeliões de 
jovens  integrantes das Forças Armadas, de baixa e média patente, entre as décadas de 1920 e 1930 no Brasil. 
Descontentes com a situação política no país, os “tenentes” defendiam reformas políticas e sociais. As principais 
rebeliões Tenentistas foram a Marcha dos 18 do Forte de Copacabana em 1922, a Revolução de 1924 e a Coluna 
Prestes. Entretanto, é necessário ressaltar que o termo “Tenentismo” não é consensual entre os historiadores. De 
acordo com Vavy Pacheco Borges, o Tenentismo surgiu apenas no cenário político de 1931, pois durante os anos 
de 1920 o termo ainda não aparecia para definir os levantes, os jovens militares eram definidos naquele contexto 
como “insurgentes”, “revolucionários”, “rebeldes” ou “revoltosos”. Segundo a autora, o termo Tenentismo 
surgiu em meio às disputas políticas após a Revolução de 1930; contudo, devido à similaridade de ideias e 
reivindicações dos militares revoltosos da década anterior, passaram a ser chamados também de “tenentistas”; 
logo, surgiu o termo “Tenentismo” como forma de caracterizar o grupo. 
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governo oligárquico. Segundo Brandão, os movimentos Tenentistas de 1922 e 1924 

representavam apenas etapas de uma luta maior que estaria por vir e, para isso, seria 

necessário unir forças. 

No esforço de conquistar os militares para a luta que viria, Brandão mencionou a 

criação de células comunistas dentro das Forças Armadas21. Sem fornecer maiores detalhes, o 

líder comunista relatou que, entre 1924 e 1925, foi organizada a primeira célula do PCB na 

Marinha de Guerra (BRANDÃO, 1978). Entretanto, devido à clandestinidade do PCB e a 

forte repressão aos militantes ocorrida durante o governo de Artur Bernardes, é difícil 

mensurar a inserção do comunismo nas Forças Armadas. Segundo Paulo Ribeiro da Cunha 

(2014), nem mesmo Astrojildo Pereira, em suas memórias, citou qualquer tipo de 

aproximação entre os comunistas e os militares, salvo aquela mais conhecida que confluiu na 

adesão do líder Tenentista Luiz Carlos Prestes ao comunismo. 

Luiz Carlos Prestes foi uma das figuras mais atuantes e polêmicas da história política 

brasileira durante o século XX. Do movimento “Tenentista” da década de 1920 à sua morte, 

em março de 1990, sua trajetória política esteve ligada a fatos centrais da história republicana 

do Brasil. Além disso, foi figura central nas negociações acerca da anistia tanto no final do 

Estado Novo quanto no final da Ditadura Militar. Sua incursão pelo interior do país entre 

1924 e 1927, fizera de Prestes uma legendária figura. A imprensa destacava constantemente 

as façanhas realizadas no interior do Brasil pela chamada “Coluna Prestes”22; dessa forma, 

sua participação nas revoltas “Tenentistas” o transformara em um líder prestigiado. Assim, o 

fato, aliado à insatisfação da imprensa em relação à política republicana (MOTTA, 2002), 

transformara Prestes em mito: o “Cavaleiro da Esperança”.  

                                                 
21 Em 1929, foi fundada uma organização clandestina do PCB junto aos militares, o Antimil ou Setor Militar. 
Dentre os principais objetivos do Antimil, estavam a realização de propaganda política, a partir da juventude 
Comunista junto às Forças Armadas, e pavimentar uma estratégia mais específica com os militares. Tal 
organização foi bastante atuante no Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde, em 1935, 
ocorreriam levantes comunistas. Dentre os membros do Antimil, podemos citar Leôncio Basbaum, Gregório 
Bezerra, Agildo Barata e Apolônio de Carvalho. Por ser uma organização clandestina dentro das Forças 
Armadas, há grande dificuldade em encontrar fontes relacionadas ao Antimil. In: CUNHA, Paulo Ribeiro da. 
Militares e Militância: uma relação dialeticamente conflituosa. São Paulo, Editora Unesp, 2014. 
22 A “Coluna Prestes” era composta por “tenentes” que, liderados por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, 
percorreram por volta de 25 mil quilômetros pelo interior do país; nesse percurso, os integrantes da Coluna 
entraram em contato com a realidade do interior do Brasil e travaram diversas batalhas contra as chamadas 
“oligarquias” locais. A marcha pelo interior do país tinha o objetivo de levantar o povo contra o governo, os 
integrantes da Coluna protestavam contra os altos impostos, a desonestidade administrativa, as fraudes nas 
eleições, o amordaçamento da imprensa, perseguições políticas, desrespeito à autonomia dos Estados, a falta de 
legislação social e a reforma da Constituição sob o estado de sítio (MORAES; VIANA, 1982). A marcha 
terminaria em fevereiro de 1927, quando Prestes chegou à Bolívia com 620 sobreviventes. Do exílio, o 
“Cavaleiro da Esperança” começou a reivindicar a anistia para os seguidores; entretanto, o então presidente 
Washington Luís não concedeu a almejada anistia aos combatentes da Coluna. Sem a anistia, no início do ano de 
1928, Luiz Carlos Prestes viajou para a Argentina. Neste país começou a estudar mais profundamente o 
marxismo, pensamento que lhe fora apresentado na Bolívia por ocasião de uma visita de Astrojildo Pereira. 
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Tendo em vista participar com os militares da próxima “explosão revolucionária”, os 

dirigentes do PCB decidiram empreender uma aproximação com os líderes do tenentismo, 

todavia mantendo a independência dos dois grupos. Astrojildo Pereira foi ao encontro do líder 

Tenentista Luiz Carlos Prestes, exilado na Bolívia no final de 1927, para tentar estabelecer 

uma aliança em que os tenentes representariam o braço armado do movimento revolucionário 

previsto pelos comunistas, enquanto o PCB representaria a direção política. 

Na ocasião, não foi possível nenhum acordo, mas Astrojildo Pereira presenteou Luiz 

Carlos Prestes com obras marxistas para que o líder Tenentista pudesse conhecer melhor as 

ideias do Partido Comunista. Quando deixou a Bolívia e seguiu para a Argentina, em 1928, 

Prestes levou consigo as obras de Karl Marx. Em Buenos Aires, o “Cavaleiro da Esperança” 

dedicou-se ao estudo de tais obras e “converteu-se” ao comunismo.23 

 Em 1934, por determinação da Internacional Comunista24, Prestes foi aceito como 

integrante do Partido. Dessa forma, com a adesão do lendário “Cavaleiro da Esperança” às 

fileiras do Partido, o PCB adquiriu maior visibilidade nacional e maior influência dentro das 

Forças Armadas. Ao ingressar no Partido Comunista, Prestes trouxe consigo uma bagagem de 

prestígio nacional; no entanto, ao proporcionar uma maior visibilidade ao Partido no Brasil e 

ganhar força entre os militares subalternos, proporcionalmente a atenção do governo se 

redobrou em relação àquela “ideologia exótica”. Dessa forma, tomou força uma verdadeira 

campanha anticomunista no país.  

Segundo Rodrigo Patto Motta (2002), foi a partir da década de 1930 que o comunismo 

apareceu como uma ameaça concreta no país, uma vez que, até então, as ideias 

revolucionárias eram vistas como “planta exótica”, como ideologia estrangeira um tanto 

distante da realidade brasileira. Não obstante, tal visão se transformou na década de 1930. Se 

anteriormente a 1930 o comunismo era visto como uma ameaça distante, após o movimento 

que colocou fim à “Velha República”, a insegurança e a instabilidade política trouxeram o 

comunismo para um primeiro plano, uma vez que o momento era de encontrar caminhos 

diversos ao modelo liberal, considerado falido (MOTTA, 2002).  

Além disso, é válido trazer à luz, conforme já ressaltado, o fato de a adesão de Luiz 

Carlos Prestes às ideias comunistas em 1930 ter impulsionado a popularidade do Partido. 
                                                 
23 Ao aproximar-se das ideias comunistas, Luiz Carlos Prestes foi progressivamente abandonado pelos Tenentes 
que, após a anistia de 1930 concedida pelo governo revolucionário de Getúlio Vargas, retornavam ao Brasil. 
Entretanto, Prestes não foi aceito de imediato pelo PCB, pois a intenção dos dirigentes do Partido era estabelecer 
uma aliança com os Tenentes para que esses fossem o braço armado da Revolução que o PCB pretendia 
empreender. Entretanto, a promessa feita por Vargas de anistiar aos Tenentes atraiu o grupo para as bases do 
governo provisório. 
24 A Internacional Comunista (Komitern), Organismo coordenador das organizações socialistas e das classes 
trabalhadoras, fora fundada em 1919, na URSS, e se extinguiu em 1943. 
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Desse modo, o comunismo deixou de ser uma ameaça remota e tornou-se cada vez mais 

próximo da realidade brasileira. Todavia, muito maior e mais rápido do que o crescimento do 

Partido Comunista no Brasil era o crescente temor da sociedade conservadora e do governo 

em relação àquela organização partidária tão distinta dos costumes políticos que perduravam 

no país.25  

Segundo Paulo Ribeiro da Cunha (2014), com a adesão de Prestes ao comunismo, 

associado ao descontentamento generalizado entre a oficialidade na virada dos anos 1930, 

ocorreria um salto da presença da esquerda no Exército, tendo a inserção do PCB nas Forças 

Armadas passado para o primeiro plano nas estratégias do Partido. 

Diante da popularidade de Prestes e do crescimento do PCB, principalmente junto às 

Forças Armadas, o antigo “Cavaleiro da Esperança”, exilado na União Soviética desde 1931, 

retornou clandestinamente ao Brasil, no início de 1935, com o intuito de organizar um 

movimento para a tomada do poder. Além do mais, as informações transmitidas pelo 

secretário geral do PCB, Antônio Manoel Bonfim, o Miranda, garantiam que parte 

significativa das Forças Armadas do Brasil apoiasse os comunistas e o Brasil estava à beira de 

uma nova experiência revolucionária. Após os movimentos de 1922 e 1924, segundo os 

comunistas, estaria próxima a “terceira explosão revolucionária” (BRANDÃO, 1978).  

 Certos de terem força suficiente dentro das Forças Armadas, os comunistas 

empreenderam um movimento que visava à tomada do poder no Brasil e à instauração de um 

governo do proletariado no país. Desse modo, em novembro de 1935, três focos do levante 

comunista foram desencadeados dentro das Forças Armadas no Brasil. Em Natal, Recife e 

Rio de Janeiro, os militares comunistas se sublevaram; entretanto, não adquiriram adesão 

popular e foram rapidamente controlados dentro dos quartéis.26 O fracasso do movimento e a 

                                                 
25 Outro fator que deu maior visibilidade ao Partido Comunista e aumentou o temor do governo e da sociedade 
conservadora, em relação a tal ideologia, foi a criação, em março de 1935, da Aliança Nacional Libertadora 
(ANL), frente antifascista que reunia comunistas, socialistas e antigos Tenentes descontentes com a aproximação 
entre o governo de Getúlio Vargas e os grupos oligárquicos afastados do poder com a Revolução de 1930. 
Mesmo exilado na União Soviética e já aceito pelo Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes foi nomeado o 
presidente de honra da ANL. Em 05 de julho, em comemoração ao aniversário dos levantes Tenentistas de 1922 
e 1924, foi lido um manifesto de Prestes propondo a derrubada do governo de Getúlio Vargas. Com a 
repercussão de tal manifesto e com base na Lei de Segurança Nacional, promulgada naquele ano de 1935, 
Vargas ordenou o fechamento da ANL. In: Anos de Incerteza (1930 - 1937) > Aliança Nacional Libertadora. 
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/ANL. 
Último acesso em: 12 fev. 2014. 
26

 Sobre o Levante Comunista de 1935, ver: VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Revolucionários de 1935: 
sonho e realidade. São Paulo: Expressão Popular, 2007; WAACK, William. Camaradas. Nos Arquivos de 
Moscou: A História Secreta da Revolução Brasileira de 1935. São Paulo: Cia. das Letras, 1993; PINHEIRO, 
Paulo Sérgio. As estratégias da ilusão: a revolução mundial no Brasil, 1922 -1935. São Paulo: Cia das Letras; 
PORTO, Eurico Bellens. A Insurreição de 27 de novembro. Rio de Janeiro: Polícia Civil do Distrito 
Federal/Imprensa Nacional, 1936. 
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subsequente repressão do governo representariam um duro golpe na história do Partido 

Comunista do Brasil. Tal passado não seria facilmente esquecido. Os oficiais das Forças 

Armadas fariam questão de lembrar e de propagar a memória do levante. 

 Logo definidas pela imprensa como “Intentona Comunista”,27 as insurreições de 1935 

tornaram-se um fardo para a história dos comunistas no Brasil. Frustrado o movimento, a 

comoção que surgiu em meio às prisões dos participantes da revolta deixou rastros que não 

foram apagados. Ao contrário, o golpe frustrado em 1935 corroborou para a consolidação e 

propagação de uma tradição anticomunista no país. Tradição que atravessou nossa história 

política ao longo de todo o século XX e que pode contar, nas Forças Armadas, com os 

“guardiões” de tal memória. 

Ao estourar a revolta comunista no 3.º Regimento de Infantaria e na Escola de 

Aviação do Rio de Janeiro, na madrugada de 27 de novembro de 1935, as Forças Legalistas, 

que estavam em prontidão devido às revoltas que já vinham ocorrendo em Natal e Recife, 

dominaram rapidamente os militares revoltosos. Às 14 horas, o governo anunciava a rendição 

do 3.º Regimento de Infantaria. Ao se entregarem às Forças Legalistas, os militares 

comunistas seguiram para a prisão de braços dados e com uma postura que muitos tomaram 

como afronta aos mortos durante o levante e como uma afronta às Forças Armadas: os 

comunistas sorriam. A imagem dos comunistas fotografados no instante em que se 

entregavam e sorriam tornou-se célebre e foi publicada nos principais jornais do período 

como um símbolo da traição dos militares comunistas às Forças Armadas, bem como um 

insulto aos legalistas mortos durante o movimento. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Intentona é uma palavra que veio do castelhano e refere-se a um intento louco ou a um plano insensato. O 
levante militar liderado pelos comunistas em 1935 foi, mais tarde, chamado de “Intentona Comunista”. Segundo 
Motta (2002), o primeiro a usar o termo ao referir-se ao levante comunista foi o jornalista Assis Chateaubriand.  
Por sua vez, Filinto Müller, chefe de polícia do Distrito Federal, em relatório enviado a Getúlio Vargas logo após 
a revolta comunista de 1935, utilizou o termo pejorativo (FGV/CPDOC, GV c1935.12.03/03 – XX-87, p. 11). 
Ao longo do tempo, formulou-se uma linguagem política que, ao definir o movimento como insensato, já 
lançava, em sua nomeação, o seu julgamento (MOTTA, 2002). Com o passar do tempo, o termo foi tomando 
força e se consolidou na memória e historiografia oficiais. De acordo com Motta (2002), o termo cristalizou-se 
na década de 1940, principalmente, pelo seu recorrente uso na imprensa anticomunista.  
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Figura 1: Revoltosos presos do 3.º Regimento de 
Infantaria. Praia Vermelha- RJ, 1935. 
 

 
A imagem foi utilizada como sinônimo da "perfídia" dos comunistas, pois, após terem, supostamente, 
matado colegas "dormindo" foram fotografados sorrindo. Rebeldes da ANL, 1935. (Rio de Janeiro) 
Acervo Iconographia. 

 

Pela força da imagem, o acontecimento começou a ser reconstruído; nesse contexto, os 

anticomunistas tentaram fixar a memória de um passado marcado pela traição e escárnio dos 

comunistas em relação à pátria. Sobre a imagem dos revoltosos “rindo”, o Diário de Belo 

Horizonte publicou: 

[...] para aumentar a hediondez das chacinas que praticaram, entregaram-se às forças 
legais, rindo, chalaceando, blasonando, num revoltante menosprezo, num escárnio 
diabólico das pobres vítimas do dever. [...] Vede-os, operários do Brasil, 
contemplai-lhes nas fotografias das revistas os rostos abertos para riso de escárnio 
pelo vosso pranto e pela vossa miséria. Esse mesmo riso eles gargalhavam quando, 
devido à vossa debilidade, se viram senhores do poder (O DIÁRIO, 04 dez.1935, p. 
2). 

Claro está que aquele 27 de novembro não seria esquecido facilmente. Dentro das 

Forças Armadas brasileiras formou-se, a partir daquela data, uma verdadeira tradição 

anticomunista e uma vigilância contra a infiltração do “vírus exótico” nas tropas militares. Os 

anticomunistas brasileiros fizeram questão de rotular seus inimigos como “frios” e “covardes” 

militares que traíram as Forças Armadas na tentativa de implantar, no Brasil, ideais 

estrangeiros. Dentro desse quadro, os integrantes do PCB passaram a ser considerados 

“traidores da pátria”. Tinha início um processo de sacralização do passado e dever de 

memória em torno das vítimas do levante de 1935; o passado não cairia no esquecimento. 
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Os militares revoltosos foram presos e acusados de traição às Forças Armadas e à 

pátria. Não obstante, o levante de 1935 deu início a uma verdadeira “caça as bruxas” no 

Brasil, repressão que atingiu principalmente a caserna em uma tentativa de eliminar, do meio 

das Forças Armadas, aqueles que eram apontados como “traidores da pátria” (BEZERRA, 

1980).  

Dentro desse quadro, o governo de Getúlio Vargas iniciou uma campanha de repressão 

e perseguição a todos os que pudessem representar uma ameaça à “ordem” e à “segurança 

nacional”. Para quebrar a vértebra do comunismo no país, a polícia varguista, sob a liderança 

de Filinto Müller, não mediria esforços na captura de um dos principais líderes do partido no 

Brasil, o legendário “Cavaleiro da Esperança”, Luiz Carlos Prestes. 

Prestes, o famoso herói tenentista, em sua “autocrítica” realizada na década de 1980, 

avaliou o levante de 1935 como um erro, uma vez que o movimento foi precipitado pelo 

otimismo dos dirigentes do PCB, os quais viam no Brasil um ambiente propício para a 

deflagração de uma luta popular para a implantação do comunismo no país. Entretanto, para 

Prestes, apesar de ter sido um erro, o levante foi honesto e patriótico. Desse modo, o líder 

comunista não renegaria o movimento, pois, segundo ele, o ano de 1935 deixou frutos, 

principalmente no que diz respeito à luta antifascista no país. 

Nessa perspectiva, o principal fruto do levante de 1935 foi deixado na memória 

nacional. Até o final da década de 1980, a data seria lembrada e os oficiais mortos 

homenageados para que a nação não se esquecesse da “Intentona Comunista”. Os anos se 

seguiram sem que as Forças Armadas e o governo brasileiro permitissem o esquecimento. Era 

preciso lembrar para que os fatos não se repetissem. 

 Como consequência do levante de 1935, intensificou-se a campanha anticomunista no 

país. Daquele ano em diante, o “perigo vermelho” seria pretexto para uma série de medidas 

arbitrárias, não apenas do governo de Getúlio Vargas, mas também de seu sucessor, General 

Eurico Gaspar Dutra.  

O mito Prestes diluía-se após o levante que fora fartamente noticiado pela imprensa 

como uma traição e covardia dos comunistas liderados pelo antigo “Cavaleiro da Esperança”. 

Para os anticomunistas que não se cansavam de usar a imprensa para divulgarem suas 

posições, Prestes e seus correligionários teriam traído não apenas as Forças Armadas, mas 

também a pátria ao tentarem implantar no Brasil um regime exótico, importado da União 

Soviética.  

A constante guarda contra o “perigo vermelho” parecia atingir a imagem do antigo 

“Cavaleiro da Esperança”. A Polícia Especial, chefiada por Filinto Müller, organizou uma 
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força tarefa para prender Prestes, o líder moral do levante de 1935 e, dessa forma, 

desmoralizar a imagem do herói da década de 1920. A prisão de Luiz Carlos Prestes, em 

1936, foi marcante no que se refere à sua transformação de herói tenentista em traidor das 

Forças Armadas e da pátria. Afinal, para o governo a prisão de Prestes seria uma forma de 

demolir a imagem heroica do líder comunista, uma vez que a força daquele “gigante de um 

metro e sessenta” (MERGULHÃO, 1946) estava no mito do “Cavaleiro da Esperança”. 

Evidenciar a imagem de um militar que traíra as Forças Armadas e a pátria a serviço de uma 

ideologia exótica tornou-se uma importante tarefa do governo Vargas, a fim de desconstruir o 

mito do “Cavaleiro da Esperança” (VARGAS, 1995). 

Mas a imagem de Prestes não seria atingida somente pelo levante de 1935. Após sua 

condenação, pelo Tribunal de Segurança Nacional, a mais de 16 anos de prisão, devido à sua 

participação no levante de 1935, com o acesso da polícia ao arquivo de Prestes, surgiram as 

evidências que levaram à investigação acerca do desaparecimento da jovem Elza Fernandes – 

esposa de Miranda, o secretário-geral do PCB – em fevereiro de 1936.28 Portanto, Prestes 

passaria a responder por mais um crime, o assassinato da “Garota”. E este lhe renderia uma 

pesada sentença em 1940, no Tribunal de Segurança Nacional. Pelo crime, o antigo herói fora 

condenado a 30 anos de reclusão. Somadas, as duas sentenças deram a Prestes uma 

condenação de quase 47 anos de prisão. 

O levante de 1935 e o assassinato de Elza se tornaram uma pesada carga para Prestes e 

seus correligionários carregarem. As marcas deixadas pelo passado não seriam facilmente 

esquecidas; “nódoa” que os comunistas carregariam ao longo do século XX. 

 

OS “TRAIDORES DA PÁTRIA” 
 

O homem é um ser capaz de contar, lembrar e se responsabilizar ao refazer o sentido 

do passado, até mesmo daquilo que lhe parece irreparável e injustificável. Segundo Paul 

Ricoeur (2007), é no nível da narrativa que se exerce primeiro o trabalho de lembrança; vale 

ressaltar que o autor entende por narrativa toda a arte de contar. Esse rearranjo narrativo 

                                                 
28 Elza Fernandes (Elvira Cupello Calonio) foi a companheira de Miranda (Antonio Maciel Bonfim), o 
secretário-geral do PCB. Após a prisão de Miranda e Elza, logo depois do levante de 1935, seguida pela 
libertação da jovem, Elza se tornou suspeita de ser informante da polícia. O secretariado do PCB decidiu, então, 
matar a “Garota” no início de 1936. De acordo com as investigações da polícia, Luiz Carlos Prestes trocou cartas 
com os membros do secretariado e deu o seu aval para o assassinato de Elza. Por isso, foi considerado autor 
intelectual do crime. É importante ressaltar a condenação de Prestes pelo suposto assassinato de Elza Fernandes 
porque este crime influenciará diretamente nas negociações em torno da anistia em 1945, visto que por ser um 
crime comum não poderia ser incluído no benefício. 
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costuma afetar, ao mesmo tempo, a memória e os projetos futuros. Apesar de o que ocorreu 

no passado ser indelével, o sentido que atribuímos a ele dá-se no presente de forma dinâmica. 

Os acontecimentos pretéritos estão abertos a novas interpretações, de acordo com a lembrança 

que ocorre no presente, o que contribui para o estabelecimento do sentido e concede a carga 

moral, a dívida ou a culpa do passado em relação ao presente e ao futuro. 

Como ressaltado anteriormente, os supostos crimes de Prestes e dos comunistas não 

seriam facilmente esquecidos; pelo contrário, seriam enfaticamente rememorados e narrados. 

O levante de 1935 deixou marcas impregnadas na memória, principalmente, das Forças 

Armadas do Brasil. Em 29 de junho de 1937, Eurico Gaspar Dutra, então Ministro da Guerra 

no Brasil, lançou uma Circular para os repartimentos militares. Em tal documento, o ministro 

alertava as Forças Armadas para que estivessem em sentinela contra o comunismo no Brasil.29 

De todos os perigos que ameaçam as Forças Armadas, e com ellas envolvem a 
Nação, é, sem a menor sombra de dúvida, o comunismo o mais temível por ser 
organizado e pertinaz, o mais nefasto porque é a subversão de tudo o que se tem 
construído em séculos de civilização, o mais digno de repulsa porque attinge os 
sagrados e invulneráveis dogmas da moral em que erigimos nossos santuários 
domésticos. Os processos de que elle se serve, revelados pelo que nos chega do 
exterior, evidenciados a nossos olhos perplexos na trágica jornada de novembro de 
1935, não devem por nós ser esquecidos nem descurados (CMG, 29 jun. 1937, A.N. 
Microfilme 054-97, Fundo Góes Monteiro, p.622).  

 Dutra demarcava o principal inimigo da nação e das Forças Armadas: o comunismo. O 

documento que circulou nos meios militares, antes mesmo do golpe de Estado de 1937, 

demonstra um claro objetivo de inculcar nas Forças Armadas o dever de memória em relação 

ao levante de 1935 e o repúdio ao comunismo, ideologia vista por Dutra como nefasta e 

incompatível com a tradição brasileira. Dessa forma, o Ministro da Guerra destacou a 

necessidade de resistir ao esquecimento: 

É preciso relembrar o vandalismo desencadeado naquelle dia, a attitude afrontosa 
com que saíam das ruínas do 3.º Regimento de Infantaria os autores daquelle crime, 
a maneira ostensiva com que alardeavam os processos traiçoeiros e infames com que 
abateram os companheiros que conseguiram dominar pelo terror. Não fosse a 
attitude enérgica, disciplinada e decisiva das forças que lhe foram oppostas, e a 
Capital Federal, assim como outras regiões do paiz, teriam soffrido as conseqüências 
trágicas daquelle vandalismo sem freio e sem escrúpulos. [...] Relembrar estes factos 
é certamente doloroso. Mas é preciso relembrar, porque a maior virtude do brasileiro 
é o esquecimento e essa maior virtude é quase sempre o seu maior defeito. Perdoar é 
nossa tendência em face dos factos consumados. Ás nossas crises políticas segue-se 
systematicamente a amnistia ampla. [...] Perdoar erros será uma virtude; mas 
perdoar crimes não é justiça. A verdadeira justiça deve ser inflexível às lamurias e 
fingidas lágrimas do criminoso. É preciso não esquecer. Aquelles que um dia 

                                                 
29 Nessa parte do texto, retomo algumas discussões realizadas em minha pesquisa de mestrado, intitulada O que 

não devia ser esquecido: a anistia e os usos do passado na Constituinte de 1946. 
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trahíram a confiança de seus chefes e companheiros, voltarão amanhã a feri-los 
pelas costas, com maior perfídia e mais requintada indignidade (Idem). 

 
Os usos do passado tornam-se evidentes nas advertências do Ministro, que tenta 

empreender um dever de memória dentro das Forças Armadas. Por meio do documento, 

Eurico Dutra alertava os militares para estarem atentos no combate ao “maior perigo” que 

ameaçava a nação após os acontecimentos de 1935. Para Dutra, o comunismo constituía-se a 

maior ameaça à ordem e à tranquilidade da pátria; era uma afronta à moral e à civilização, 

uma vez que possuía uma doutrina contrária ao que havia sido construído por séculos no 

Brasil. 

De acordo com Tristão de Athayde (1936), o levante de 1935 foi providencial para o 

governo e também para as Forças Armadas, que puderam fixar o inimigo e diagnosticar o mal 

perante a nação. Segundo o jornalista, o levante revelou o inimigo e fez com que as energias 

fossem direcionadas para combatê-lo. A nação, febril desde a década de 1920, deveria 

eliminar do interior das Forças Armadas o corpo estranho, o vírus estrangeiro, o invasor. 

Tristão de Athayde completou: 

Também nos momentos históricos de transição como o nosso, não é tão difícil talvez 
combater os inimigos como desvendá-lo. De modo que não só para as pessoas, mas 
ainda para o Estado o fato de fixar um inimigo é tão importante como para os 
doentes o diagnóstico de um mal obscuro. [...] Foi, portanto, para o Brasil, a última e 
fugaz revolução de novembro um desses acontecimentos providenciais que 
permitiram convencer muitos céticos da iminência de um perigo social que havia 
adotado com êxito, a tática da confusão para despistar os incautos. E, com isso, pode 
ser fixado, com segurança, ao menos um dos inimigos em ação: o comunismo 
(ATHAYDE, 1936, p. 05). 

Com os eventos de 1935, o “mal” pôde ser diagnosticado; logo o governo tratou de 

combater, energicamente, o que considerava o mal que “corroía” a nação e as Forças Armadas 

brasileiras. 

Apesar de o anticomunismo no Brasil ter demonstrado seus primeiros indícios desde a 

Revolução Russa de 1917, o levante de 1935, ao ser derrotado, fortaleceu a campanha contra 

o comunismo no país e talvez tenha deixado marcas e imagens na memória muito mais 

profundas do que fora, necessariamente, o evento em si. O lembrado ganhou proporções 

muito maiores do que a experiência vivida. Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que a 

“inflação da memória”, no que se refere ao levante de 1935, esteve ligada a causas políticas e 

também militares. Ao mesmo tempo em que Getúlio Vargas queria tirar de seu caminho o 

“mito Prestes” e seus correligionários, as Forças Armadas empreendiam uma operação de 

limpeza dentro de suas fileiras para que não restasse nenhum “vírus” comunista entre os 

militares. Nessa empreitada, a anistia seria uma das principais armas no combate. 
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Segundo a perspectiva dos anticomunistas, como Eurico Dutra, os acontecimentos de 

1935 deveriam ser lembrados pela posteridade para que servissem de exemplo e não se 

repetissem no território nacional. As palavras de Dutra, citadas anteriormente, evidenciam 

esse desejo de memória e a luta contra o esquecimento do passado; para o Ministro, o dever 

de memória aparecia como imperativo de justiça. 

Para Dutra, a memória era o único caminho para a justiça e a punição do passado; 

portanto, era necessário combater o esquecimento. Todavia, como apontou Jô Gondar (2000), 

não há memória se não houver esquecimento, uma vez que este não é um inimigo eterno da 

memória, mas uma das condições de sua existência. Apesar de – como protetora da justiça e 

da vingança – a memória30 lutar contra o esquecimento, este é fator necessário para a sua 

constituição, uma vez que, para que seja configurada e mesmo delimitada, coloca-se a questão 

da escolha, de maneira consciente ou inconsciente. Evidencia-se, assim, a seletividade da 

memória. 31 

O esquecimento do passado, apontado pelo Ministro como “virtude dos brasileiros”, 

naquele contexto era tomado como prejudicial ao país, uma vez que permitiria o 

fortalecimento do comunismo. Desse modo, Eurico Dutra, em seu pronunciamento às Forças 

Armadas, tratou o esquecimento como um dano à nação. Embora a lembrança seja dolorosa e 

dificulte a cicatrização e a cura do passado, para Dutra, os brasileiros e, em especial, as Forças 

Armadas, tinham o dever de se lembrarem de 1935 e jamais perdoar os “crimes” comunistas 

no Brasil.  

Apesar de a tradição brasileira ser a de anistia após as crises políticas,32 anistiar os 

comunistas, como apontou Dutra, estava fora de cogitação naquele contexto febril de 1937. O 

                                                 
30

 Segundo Hesíodo, à Memória cabe a atribuição de deusa protetora da justiça e da vingança; além disso, é tida 
como a mãe das nove musas que representam as artes, sendo a primeira delas a História (HESÍODO, 1992). 
31 Borges, em seu famoso conto Funes, o memorioso (1986), mostra que o esquecimento é uma condição do 
pensamento. Funes, o protagonista do texto, após um golpe na cabeça, passou a ter uma percepção absoluta e a 
capacidade de lembrar-se de tudo o que via e ouvia. Tornou-se capaz de narrar cada detalhe da experiência 
imediatamente convertida em lembrança, Funes não se esquecia e, com isso, não era capaz de dar sentido à 
experiência. Portanto, uma memória plena como a de Funes seria insuportável e, da mesma forma, impossível 
(BORGES, J. L. Funes, o memorioso. In: Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 1986). 
32 Diversas anistias foram concedidas ao longo da história política do Brasil. Da análise de tais decretos, 
podemos notar que o Brasil tem uma considerável tradição no campo da anistia como tentativa de conciliação e 
de preservação dos interesses fundamentais das classes dominantes. Desta forma, como destacou Renato Lemos 
(2002), a anistia no Brasil tem demonstrado que por trás do discurso de “pacificação dos espíritos” há uma 
tentativa de manutenção da ordem vigente. Nessa perspectiva, notamos que a tradição brasileira demonstra uma 
“habilidade” de dissolver contradições políticas por intermédio da anistia, visto que, satisfazendo uma parcela 
considerável da oposição, a medida facilita ao bloco dominante fragmentar o campo de seus opositores e, em 
alguns casos, conquistar apoio. Exemplos dessa “habilidade” de dissolver contradições são as anistias concedidas 
por Getúlio Vargas em 1934 e 1945. Apesar de contextos bastante diferentes, as duas medidas foram 
instrumentos usados por Vargas para manter-se no poder e angariar apoio político. Em 28 de maio de 1934, 
Getúlio Vargas decretou anistia para todos os envolvidos no movimento paulista de 1932. Além disso, revogou 
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General Eurico Gaspar Dutra descartava a hipótese de anistia aos comunistas, pois, para o 

Ministro, quem traiu ontem e hoje, trairá amanhã. A partir desse pressuposto, seu 

pronunciamento correspondia a um conclame para que as Forças Armadas lutassem contra o 

esquecimento dos “crimes” comunistas que, para Dutra, foram crimes imperdoáveis. Dessa 

forma, por meio daquela circular aos militares o Ministro conclamava as Forças Armadas ao 

dever de memória como meio para se atingir a justiça e, assim, garantir que o passado não 

tomasse de assalto o futuro. 

Como ressaltou Paul Ricoeur (2007), o dever de memória não se limita a guardar o 

rastro material dos fatos, mas entrelaça o sentimento de dever a outros e submete a memória à 

herança, a um inventário. A “demonização” dos comunistas e a vitimização das Forças 

Armadas revela, seguindo as reflexões teóricas de Ricoeur, um abuso da memória, uma vez 

que o Ministro da Guerra proclamava as Forças Armadas e a nação como vítimas diretas do 

levante de 1935, bem como exigia reparação por meio da luta contra o esquecimento.  A 

dívida do passado era transferida para as novas gerações como um projeto de memória 

exemplar que orientaria o futuro. Ao tornar a lembrança um imperativo – sob a ideia do “você 

se lembrará” – o conclame de Eurico Dutra pode ser associado ao abuso de memória, porque 

a lembrança não parte de uma evocação espontânea, mas de uma obrigação para que se faça 

justiça às vítimas. 

O Ministro deixou claro que o povo brasileiro não deveria se conciliar com os 

traiçoeiros e infames comunistas.  Era necessário lembrar-se da ameaça comunista por uma 

questão de justiça histórica. Nessa tentativa de ser justo com o passado e com as vítimas do 

levante de 1935, para Dutra era fundamental que os brasileiros se lembrassem do referido 

episódio e o governo não concedesse anistia aos “criminosos”, evitando, assim, que o 

ocorrido se repetisse. Deste modo, a lembrança teria a função de reparação, de guardiã do 

passado, uma sentinela que garantiria que os responsáveis assumissem a culpa e, destarte, o 

presente e o futuro não fossem injustos com as vítimas do passado. 

                                                                                                                                                         
as cassações de direitos políticos e determinou a reintegração dos militares às Forças Armadas. Entretanto, 
Vargas condicionou a reintegração de servidores civis a pareceres expedidos por comissões especiais nomeadas 
pelo presidente da República. Apesar das restrições, tal anistia beneficiava diretamente os políticos paulistas – 
que ensaiavam, sob a liderança de Armando de Salles Oliveira, uma reaproximação com Getúlio Vargas – e os 
militares envolvidos no movimento Constitucionalista de 1932. Devido a sua parcialidade em relação aos civis, a 
lei de anistia n.º 24.297 foi tema de constantes debates na Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Ao final 
dos trabalhos daquela Assembleia, nas Disposições Transitórias, o artigo 19 da nova Constituição concedia 
anistia geral, suspendendo, assim, todas as restrições impostas pela anistia decretada por Vargas em maio do 
mesmo ano. Destaco o exemplo da anistia de 1934 para demonstrar que, naquele período, como não havia a 
chamada “ameaça vermelha” dentro das Forças Armadas, a anistia foi facilmente negociada no meio político, 
visando à conciliação e a alianças entre correntes políticas divergentes; a medida foi uma das mais amplas de 
toda a nossa história. 



54 
 

 
 

 Evento marcante na história do Brasil, o levante de 1935 deixou consequências 

drásticas para os comunistas que pagariam um alto preço pela sublevação. Já em 31 de 

dezembro de 1935, na saudação de fim de ano ao povo brasileiro, Getúlio Vargas fez uma 

advertência: 

Forças do mal e do ódio campearam sobre a nacionalidade ensombreando o espírito 
amorável da nossa terra e de nossa gente. Os acontecimentos lutuosos dos últimos 
dias de novembro permitiram, felizmente, reconhecê-las antes que fosse demasiado 
tarde para reagirmos em defesa da ordem social e do patrimônio moral da nação [...] 
Os fatos não permitem mais duvidar do perigo que nos ameaça. Felizmente a nação 
sentiu esse perigo e reagiu com todas as suas reservas de energias sãs e construtoras. 
A quase unanimidade das forças políticas do país, integradas todas na opinião 
pública, mobilizou-se para fortalecer o governo na adoção de medidas necessárias 
para agir dentro da lei e dar maior eficiência às suas decisões repressivas. 
(VARGAS, s/d, v.04, p.139-145). 

Enquanto Dutra empreendia uma campanha anticomunista entre os militares e os 

advertia para a necessidade de lutarem contra a propagação do comunismo dentro das Forças 

Armadas, Vargas encarregou-se de conclamar a nação para a necessidade de unir-se contra o 

“inimigo comum”. Apesar da união de forças políticas contra o comunismo, a partir de 1935, 

é importante ressaltar que, mesmo antes do levante, como destacado por Gregório Bezerra 

(1980), os militares comunistas já eram apontados como “traidores da pátria” por seguirem 

ideais estrangeiros. Bezerra narrou, em suas memórias, uma discussão que teve, por volta de 

1933, com elementos integralistas:33 

[...] notei que quatro indivíduos me seguiam. Ao atingir a Rua Senador Pompeu, fui 
interpelado por um deles. 
__ Sargento, o senhor não tem vergonha de andar arriba e abaixo misturado com 
esses comunistas? 
Respondi-lhe: 
__ E você não tem vergonha de andar fantasiado de verde, com um símbolo do 
fascismo no braço e fazendo “anauês” para seus parceiros? 
Um outro do grupo adiantou-se e falou: 
__ Todo comunista é um traidor da Pátria, de Deus e da própria família. 
A discussão entre nós cresceu. Juntou gente. Um dos quatro elementos tentou 
agredir-me fisicamente. Dei-lhe um soco nas fuças (BEZERRA, 1980, p. 228). 

 
Apesar de anteceder ao levante de 1935, o anticomunismo ganhou força e uma 

justificativa clara a partir das insurreições que marcaram aquele ano.  Segundo Rodrigo Patto 

Motta (2002), o anticomunismo brasileiro foi gerado pelo medo e pela insegurança 

combinados com a manipulação. Se as lideranças políticas e a imprensa deram-se ao trabalho 

de fazer campanha contra o comunismo, é porque havia medo e insegurança no ar. Os líderes 

                                                 
33 Ação Integralista Brasileira (AIB), fundada por Plínio Salgado, em 1932, tinha, dentre suas principais 
motivações, a luta contra o liberalismo, o federalismo e o comunismo. Todavia, o anticomunismo foi uma de 
suas características mais marcantes. 
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políticos, as Forças Armadas e a imprensa conservadora consideravam imprescindível conter 

a ascensão dos comunistas, uma vez que estes ameaçavam a “ordem e a tradição” da 

sociedade brasileira. 

O anticomunismo no Brasil já tinha uma base sólida antes do levante de 1935 

comandado pelo PCB.34 Entretanto, o perigo vermelho, que era largamente promovido, 

adquiriu contornos mais nítidos com a eclosão dos movimentos revolucionários de Natal, 

Recife e Rio de Janeiro, em novembro de 1935. É importante ressaltarmos, seguindo as 

reflexões de Motta (2004), que a campanha anticomunista empreendida ao longo do século 

XX não foi fruto apenas da instrumentalização política, mas resultou de uma intrincada 

relação entre a convicção e a manipulação, e ambas se combinaram em doses diferentes ao 

longo da história. Apesar de muitos exageros e manipulações, o temor era real. 

Para combater o comunismo desencadeou-se, então, uma campanha para dar ao 

governo poderes extraordinários, iniciando-se a fase de “união sagrada contra o 

comunismo”.35 Perseguições e prisões eram feitas indiscriminadamente e foram criadas 

comissões para combater o comunismo; assim, o Estado foi se constituindo como o grande 

guardião da sociedade contra o perigo vermelho. De acordo com o relato de Bezerra, depois 

de esmagado o movimento de 1935, 

[...] as cadeias ficaram superlotadas de presos políticos. Só em Recife foram presos 
mais de trinta mil revolucionários e pseudo-revolucionários. Diariamente entravam e 
saíam da Casa de Detenção do Recife centenas e centenas de prisioneiros políticos, 
uns feridos na luta e outros feridos no ato da prisão (BEZERRA, 1980, p. 247). 

Para encarcerar tantos presos políticos, durante o Estado Novo foram improvisados 

diversos presídios em vários pontos do país. Nos cárceres do regime, agentes do governo 

                                                 
34 Tarefa difícil é demarcar a gênese do anticomunismo brasileiro. Segundo Rodrigo Patto Motta (2002), a partir 
de 1917 as manifestações contra o comunismo já começaram a surgir na imprensa brasileira. Quando o Partido 
Comunista foi fundado no Brasil, em 1922, seus correligionários já encontraram uma forte oposição no País. 
Com a fundação da Ação Integralista, em 1932, o anticomunismo ganhou maior destaque. Entretanto, foi o 
levante de 1935 o maior responsável pela disseminação do anticomunismo no Brasil.  
35 O governo empreendeu uma série de medidas a fim de eliminar o comunismo no Brasil. Dentre tais medidas, 
podemos citar a Lei de Segurança Nacional que, aprovada em 1935, foi aprimorada em dezembro de 1936 e que 
permitia ao poder Executivo cassar patentes de oficiais, da ativa e da reserva. Além disso, foi aprovada a 
Emenda n.o 3, a qual permitia a exoneração de funcionários civis; o decreto atingia até mesmo empregados de 
empresas privadas. Tais emendas à Lei de Segurança Nacional demonstram os “tentáculos” do Estado tentando 
abranger toda a sociedade em uma profilaxia contra a ameaça comunista no Brasil. O Estado de Sítio foi 
equiparado ao Estado de Guerra. Estes demonstravam a força do Estado na “proteção” da sociedade contra os 
“subversivos” e, ao mesmo tempo, causavam pânico devido à repressão policial. O governo de Vargas criou um 
espectro que fez a sociedade perceber-se constantemente ameaçada por uma conspiração vermelha; portanto, era 
necessário “vigiar e punir”. A população estava ciente, e, ao mesmo tempo, temia o poder do governo; era 
preciso enquadrar-se nessa sociedade que foi formalizada em 1937 com o golpe de 10 de novembro, que 
inaugurou o regime do Estado Novo. 
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empreendiam torturas físicas e psicológicas a fim de arrancarem informações ou confissões 

dos suspeitos de envolvimento com o comunismo.36  

A tortura fora estabelecida como método investigativo. Como critério de prisão, 

bastava a suspeita ou a denúncia. Dessa forma, é difícil contabilizar quantas foram as vítimas 

da política de repressão ao comunismo no Brasil, visto que muitos suspeitos foram presos sem 

a formalização da queixa-crime. A simples denúncia desencadeava a prisão imediata do 

suspeito. A histeria anticomunista era tanta que não havia tempo para delongas investigativas; 

conforme afirmou o deputado Alberto Correa37, era “melhor fazer uma ou mais prisões 

injustas do que permitir que se ensanguente de novo o Brasil” (Apud SILVA, 1970). 

Com tantas prisões, logo foi preciso criar novas colônias penais. O navio Pedro I foi 

convertido em prisão; a antiga fábrica de tecidos da Vila Maria Zélia, em São Paulo, foi 

transformada em presídio. Desse modo, como ressaltou Elizabeth Cancelli (1994), 

gradualmente o sistema penitenciário pós-1930 colocou, sob a exclusão do mundo dos vivos, 

categorias da população tidas como ameaçadoras à ordem interna.  

 Dentre os depoimentos colhidos por Ecléa Bosi (2003), publicados em seu clássico 

Memória e sociedade: lembranças de velhos, o depoimento de D. Brites, ex-professora 

primária em São Paulo, revela como foi intenso o período que transcorreu a partir do início da 

repressão aos comunistas. Segundo D. Brites, aquele foi um período de muita correria e 

agitação:  

De 37 a 45 foi a hora do silêncio, ninguém falava. Às sete horas da noite vinha a 
“Hora do Brasil”, todo mundo desligava o rádio, era a hora que o Getúlio falava. Veio 
então uma lei: bar, botequim que tivesse rádio não podia desligar, tinha que ficar 
ligado na “Hora do Brasil” (BOSI, 2003, p. 337). 

Ainda sobre o período de tensão, D. Brites narrou uma tentativa de fuga de 

prisioneiros do presídio Paraíso, em abril de 1937: 

Quando iam atravessando o pátio, foram fuzilados pelas costas na noite de 21 de 
abril de 1937. Alguns escaparam, mas o grupo que fugia na frente foi massacrado. 
Augusto, filho de d. Natália Pinto, foi atingido pelas costas. [...] Esses são fatos que 

                                                 
36 Um dos casos mais emblemáticos da tortura empreendida no período é o caso do líder comunista Arthur 
Ernest Ewert (Harry Berger) que, preso pela polícia de Filinto Müller em 1936, foi torturado juntamente com sua 
esposa Elise. Após longas sessões de tortura foi colocado no socavão debaixo de uma escada. No cubículo, 
Ewert dormia no chão com seus próprios excrementos. Com as sessões diárias de sevícias, Ernest Ewert 
enlouqueceu. Para defender Ewert, o advogado Sobral Pinto recorreu ao código de defesa dos animais, uma vez 
que o prisioneiro fora reduzido a uma situação que nem um “cão lazarento” poderia receber (NETO, 2013). 
37 O deputado gaúcho Adalberto Correa era o chefe da Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, 
comissão criada em 1936 que estava encarregada de investigar a participação de funcionários públicos em atos e 
crimes contra as instituições políticas e sociais. Com o contorno hiperbólico que a “ameaça vermelha” adquiriu, 
tal Comissão tinha poderes para colocar qualquer suspeito na prisão. 
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se vivem apaixonadamente na época. Depois que passou põe-se uma pedra em cima. 
Eu ainda guardo isso para ter uma memória viva de alguma coisa que possa servir 
alguém (BOSI, 2003, p. 338-39). 

D. Brites lutava contra o esquecimento, fazia questão de guardar os fatos na memória, 

pois quem se lembraria dos comunistas fuzilados naquele dia? Dona Natália Pinto, mãe de um 

dos jovens fuzilados, segundo D. Brites, fizera uma lápide ressaltando a luta do filho pela 

liberdade da pátria, como Tiradentes que também morrera no dia 21 de abril. Mas quem se 

lembraria do jovem comunista fuzilado nos cárceres do Estado Novo? 

O período que vai de 1935 à decretação do Estado Novo, em 1937, no Brasil, foi 

marcado por uma clara tentativa do governo em desenvolver na sociedade uma completa 

aversão aos comunistas. D. Brites relatou uma experiência que tivera naquele período de 

suspeição; certa vez, ao entrar no ônibus, percebeu que algumas pessoas a observavam e 

ouviu comentários no estilo: “Esta aí é comunista!” (BOSI, 2003, p. 345). O relato de D. 

Brites atesta que a sociedade estava em constante vigilância e o perigo comunista cada vez 

mais era introduzido em seu cotidiano.  

Em meio a esse clima de tensão e desconfiança, Getúlio Vargas instaurou a ditadura 

em 10 de novembro de 1937. O combate ao comunismo estava no cerne das justificativas para 

o golpe de Estado e, portanto, Getúlio Vargas contou com a coparticipação do alto comando 

das Forças Armadas, que se empenhava em eliminar os comunistas do seio das fileiras 

armadas e do seio da nação.   

Com o apoio dos oficiais, Vargas usou o chamado “Plano Cohen”,38 um plano 

subversivo atribuído aos comunistas, para reforçar na opinião pública o temor de uma nova 

tentativa de levante – como ocorrera em 1935 –. Porém, como ficou atestado posteriormente, 

aquela foi uma conspiração montada por homens do próprio governo.  

Na concepção de Roberto Martins Ferreira (2005), apesar de o discurso anticomunista 

nos meios militares ter tomado força a partir de 1935, foi durante o Estado Novo que tal 

discurso se institucionalizou e se tornou um discurso militante. Se o levante de 1935 concedeu 

a motivação para milhares de cassações de militares acusados de envolvimento com o 

comunismo, o Estado Novo ofereceu o aparato repressivo para que tal coerção se estendesse 

do interior das Forças Armadas para toda a sociedade. Nesse sentido, não apenas militares, 

                                                 
38 Apesar de forjado pelo capitão integralista Olimpio Mourão Filho, o Plano Cohen produziu profundos efeitos 
políticos em 1937. Em setembro daquele ano, os jornais começaram a noticiar acerca de um plano que orientava 
a ação dos comunistas no Brasil; as instruções eram que os comunistas depredassem e incendiassem residências, 
e incentivavam até mesmo o desrespeito à honra da mulher e da família brasileira. A publicação do Plano Cohen 
nos jornais do período serviu para alarmar ainda mais a população em relação aos comunistas (SILVA, 1980).  
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mas também os civis estavam sob a constante vigilância e suspeição por parte dos órgãos de 

segurança. 

Enquanto ditador, Getúlio Vargas intensificou o poder coercitivo do governo sobre a 

sociedade e tratou de encarcerar, ou exilar, seus principais inimigos políticos. Contudo, a 

vigilância sobre os comunistas não foi exclusividade do governo e de seus órgãos de 

segurança; o anticomunismo arraigou-se por parte significativa da sociedade, que, sempre 

vigilante, tratou de contribuir para a eliminação do inimigo.39  

Em suas memórias, Gregório Bezerra relatou a campanha anticomunista empreendida 

pela Igreja no período: 

Os sermões nos púlpitos das igrejas eram voltados contra o comunismo 
internacional e a ANL. Nos chamavam de “vendidos de Moscou”, “traidores da 
Pátria, de Deus e da Família” e concitavam aos pais a guardarem seus filhos. 
Mandavam que nos negassem pão e água porque estávamos a serviço do diabo, 
diziam que éramos violadores dos lares, que sangrávamos as crianças para beber-
lhes o sangue etc. etc. Era uma campanha sórdida contra o comunismo [...] 
(BEZERRA, 1980, p. 235).  

Como fica evidente no relato de Bezerra, a Igreja Católica caricaturava os comunistas 

como demônios e profanadores da fé cristã. Nessa perspectiva, o comunismo era considerado 

uma séria ameaça à religião, uma vez que professava o materialismo ateu e propunha a luta de 

classes (MOTTA, 2002). De acordo com o posicionamento do jornalista Pedro Luís (1946), o 

deus do comunismo era o Estado Soviético, portanto, os integrantes do PCB eram 

considerados “demônios” que encarnavam o mal advindo do “inferno soviético”. Pelo seu 

ateísmo, eram considerados indivíduos sem moral. Entretanto, como destacou Motta (2002), é 

necessário observar que a demonização dos comunistas de maneira explícita, raramente 

ocorria fora dos meios católicos. 

Pelo caráter internacionalista do PCB, seus integrantes eram considerados traidores da 

pátria. Tal imagem ganhou ainda mais força após o levante de 1935. Tidos como traiçoeiros e 

covardes, Prestes e seus seguidores passaram a ser acusados de trair a nação pela tentativa de 

implantar um modelo estrangeiro no Brasil e, também, pela morte dos legalistas que 

combateram as insurreições de 1935. Segundo a versão anticomunista, as vítimas do levante 

no Rio de Janeiro foram mortas enquanto dormiam. Portanto, além de traição à pátria, o ato, 

covarde, foi de traição às Forças Armadas. 

                                                 
39 Segundo a análise de Rodrigo Patto Motta (2002), dentre os principais setores da sociedade que empreenderam 
uma verdadeira cruzada contra o comunismo no Brasil, podemos destacar os integralistas, os liberais, os 
católicos e os nacionalistas.  
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 Constituiu-se um marco de significação do passado; 1935 “calcificou-se” na memória 

anticomunista empenhada em eliminar o “vírus” estrangeiro do país. Sob o estigma da traição, 

as insurreições de 1935 passaram a ocupar um lugar privilegiado no imaginário anticomunista 

no Brasil, principalmente nos meios militares. Nesse sentido, após o levante, o 

anticomunismo aperfeiçoou seu núcleo de representações e projetou-se como espetáculo 

cívico (GONÇALVES, 2004), por meio da constante vigilância e do dever de memória, 

empreendidos pela homenagem anual aos soldados mortos em 1935.40 O passado se tornava 

“sagrado”. 

O governo explorou ao máximo os acontecimentos de 1935 (VIANNA, 2007). Como 

uma memória exercida,41 todos os anos, o presidente da República reunia seus ministros, os 

militares, as organizações políticas e sociais e efetuavam uma romaria ao cemitério de São 

João Batista, no Rio de Janeiro. A memória militante revela uma tentativa de cristalizar, na 

sociedade, o compromisso com o anticomunismo, uma vez que em todos os anos eram 

relembrados a “covardia e a traição” dos comunistas no Brasil.42 A consolidação da memória 

do levante era tomada como uma prevenção para que a nação não se esquecesse da “traição” 

comunista. 

A versão dos “mortos dormindo” propagou-se e se consolidou na memória dos 

militares.43 Mais de sessenta anos depois, em 1997, o general Leônidas Pires foi enfático ao 

dizer que teve um assistente cujo avô foi morto dormindo em 1935. O general, um dos mais 

importantes oficiais durante a ditadura militar, ressaltou: 

                                                 
40 Em 1936, no primeiro aniversário da insurreição, o Ministro da Guerra mandou rezar uma missa, em 
homenagem aos soldados legalistas mortos, e publicou uma ordem do dia sobre os acontecimentos de 1935. 
Provavelmente organizada pela AIB, houve uma romaria aos túmulos dos soldados legalistas nos cemitérios São 
João Batista e São Francisco Xavier. A partir de 1937, poucos dias após a instauração do Estado Novo, as 
homenagens adquiriram um cunho oficial com atos cívicos e com a presença de personalidades do governo. Em 
1938, Getúlio Vargas anunciou que mandaria construir um mausoléu em homenagem aos soldados legalistas 
mortos em 1935. No entanto, a obra só foi inaugurada em 1940, no cemitério São João Batista. A homenagem e 
os ritos cívicos em memória das vítimas do levante de 1935 permaneceram até a década de 1980 (ANTONACI, 
2014, p. 27). 
41 Segundo Ricoeur (2007, p. 98), a memória exercida é a memória ensinada, armada por uma história 
“autorizada”, história oficial apreendida e celebrada publicamente. De acordo com Ricoeur (2007), as 
comemorações convencionais contribuem para a memorização e para a constituição de uma identidade comum. 
42 O número de legalistas mortos durante o levante de 1935 foi incomparavelmente menor que o dos comunistas. 
Dentre os legalistas foram cerca de 33 mortos, porém, por não contarem com um enterro oficial, é impossível 
precisar o número de mortos entre os comunistas; calcula-se cerca de uma centena entre os que foram fuzilados 
ao se renderem, os assassinados e os que foram enterrados sem nome (VIANNA, 2007). 
43 Nunca foi provado, nem sequer julgado pelo Tribunal de Segurança Nacional, o assassinato de oficiais 
legalistas adormecidos durante o levante comunista. De acordo com Motta (2002), os relatos acerca do levante, 
publicados imediatamente após os acontecimentos, não mencionam o assunto. Anos depois, após o início das 
romarias ao cemitério São João Batista, a versão dos “mortos dormindo” se consolidou. Na década de 1980, Luiz 
Carlos Prestes destacou que nenhum soldado morreu dormindo durante o levante: “Trata-se de grosseira 
mistificação anticomunista. É mentira. Aliás, gostaria de saber como alguém poderia morrer dormindo se o 
quartel estava em prontidão?” (PRESTES. In: MORAES; VIANA, 1982, p. 71).  
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Nós já tínhamos umas mágoas daquelas revoltas comunistas, com a morte daquele 
nosso companheiro. Eu tive um assistente cujo avô foi morto dormindo. O coronel 
Bastos. Era um homem tranquilo. Quando nós íamos a essas cerimônias na Praia 
Vermelha, o primeiro citado era o avô dele. Ele dizia: “É verdade, general. Meu avô 
levantou da cama com o barulho e foi morto logo em seguida.” Quer dizer, 
dormindo. Praticamente não tinha nem acordado. Essas coisas todas nós não 
perdoamos (Apud D’ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 2004, p. 126). 

Os usos do passado a serviço do presente consolidaram a versão dos mortos dormindo. 

A história foi contada e recontada através de gerações; dessa forma, consolidou-se, dentro das 

fileiras das Forças Armadas, a memória e a reverência aos “mortos dormindo”. Assim como 

Dutra conclamou em 1937, as Forças Armadas não se esqueceriam do acontecimento 

“nefasto”. Em meio a tanto empenho na luta contra o esquecimento de 1935, a versão sobre os 

“mortos dormindo” tornou-se “verdade”44 e passou a influenciar diretamente as negociações 

em torno da anistia no Brasil. Se nos meios políticos era possível negociar as lembranças de 

acordo com os conflitos de cada período, nos meios militares a memória de 1935 calcificou-se 

e tornou-se um dever. 

                                                 
44 Os nomes dos “mortos dormindo” não apareceram nem mesmo no processo n.o 01 do Tribunal de Segurança 
Nacional, júri criado, principalmente, para condenar comunistas. Dentre os condenados pelo levante de 1935 no 
Tribunal de Segurança Nacional, a maior pena coube ao Capitão Agliberto Vieira de Azevedo, condenado a 27 
anos e 06 meses de reclusão. Além de condenado por sua participação no levante comunista, Agliberto teria 
assassinado covardemente o Tenente Benedito Lopes Bragança, uma vez que este oficial encontrava-se 
desarmado e preso dentro de um veículo (PORTO, 1936). Apesar de desarmada e presa, a vítima não estava 
dormindo. O assassinato do Tenente Bragança, possivelmente, foi o estopim para que surgisse a versão sobre 
assassinatos ocorridos de maneira traiçoeira e covarde por parte dos comunistas revoltosos no Rio de Janeiro, em 
27 de novembro. Entretanto, não há evidências que corroborem a versão acerca dos assassinatos. Segundo 
Reynaldo Pompeu de Campos, Agildo Barata, quando vereador pelo Distrito Federal em 1947, teve 
oportunidade de rebater uma intervenção do vereador Adauto Lúcio Cardoso. Este, durante um debate, havia 
afirmado que Barata fora condenado por crime comum por ter assassinado soldados legalistas enquanto dormiam 
em 1935. Agildo Barata desafiou o vereador a citar o nome das vítimas, o que prometeu fazer no dia seguinte. 
Ao longo de 10 sessões, Barata cobrou dele os nomes das vítimas, porém este sempre deixava para o dia 
seguinte. Adauto Cardoso jamais foi capaz de citar um único nome (CAMPOS, 1982, p. 66). 



CAPÍTULO 2: O SILÊNCIO 

 

A ANISTIA: O SILENCIAMENTO COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA 
  

Em 1945, Getúlio Vargas concedeu longa entrevista à revista Ciência Política. Na 

ocasião, Vargas tentava explicar os motivos do golpe de 1937 e apontar as mudanças 

ocorridas naquele contexto em que os rumos da Grande Guerra apontavam para a derrota dos 

regimes autoritários. 

[...] o que mais interessa esclarecer, nesta oportunidade, são as razões profundas da 
implantação do regime de 10 de novembro. É um exame retrospectivo necessário, a 
fim de melhor fixar os dados de que a história carecerá para formular juízos 
imparciais e definitivos. A Constituição de 10 de novembro de 1937, começou a 
nascer em 1935 (sic). A violência do levante comunista daquele ano, espantosa para 
a índole tradicionalmente pacífica do nosso povo, causou um abalo profundo nas 
classes conservadoras. O temor de outros movimentos semelhantes, a persuação 
(sic) de que a democracia liberal não tinha capacidade defensiva, a fragmentação 
partidária das arregimentações estaduais, [...] criaram um clima favorável à 
expansão da ideologia oposta, que também se tornara de ação internacional, depois 
de vitoriosa na Itália com o “fascismo” e na Alemanha com o “nazismo”, penetrando 
no Brasil sob a bandeira de um novo partido – o “integralismo” (CIÊNCIA 
POLÍTICA, 1945, p. 66-67). 

Vargas apontava o golpe de 1937 como uma ação preventiva contra os extremismos 

políticos e contra o “caos” que ameaçava o país. Além disso, a citação acima evidencia uma 

tentativa de Vargas para justificar não apenas os motivos que levaram ao golpe de 1937, mas 

também as motivações para o acirramento da campanha anticomunista no Brasil, campanha 

que Getúlio Vargas tentava eximir o governo e atribuir aos integralistas. 

Por motivos perfeitamente explicáveis, a reação contra o comunismo, no sentido 
cultural e político, foi habilmente aproveitada pelos adeptos do totalitarismo, que 
passaram a desenvolver, daí em diante, intensa atividade, infiltrando-se nos meios 
conservadores, agindo na mocidade das escolas e impressionando os espíritos 
religiosos e as consciências patrióticas com o lema – Deus, Pátria e Família – usado na 
intenção facciosa de explorar os sentimentos cívicos e as tradições cristãs dos 
brasileiros. [...] Não estamos fantasiando. A veracidade do que dizemos é atestada 
pelos próprios fatos da época. Passados os perigos e serenados os tempos, podemos 
revê-los imparcialmente, deixando-os falar por si mesmos, sem prevenções 
apaixonadas. (CIÊNCIA POLÍTICA, 1945, p. 66-67). 

Em um contexto no qual Getúlio Vargas ensaiava uma aproximação com os 

comunistas, o ditador tentava debitar a violência contra os comunistas, ao longo do Estado 

Novo, às ações dos integralistas. Se em 1937 os integralistas foram importantes aliados no 

golpe, em 1945 aqueles eram considerados os principais inimigos da democracia. Entre 

integralistas e comunistas, segundo Vargas “extremismos de direita e de esquerda”, no 
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contexto pós-Segunda Guerra, os comunistas estavam em alta e, portanto, era a esse grupo, 

seu inimigo histórico, que Vargas recorreria para tentar manter-se no poder. 

Em 1945, Getúlio dava evidência de que a memória do levante integralista de 1938 era 

muito mais útil aos seus interesses políticos do que a memória do levante comunista de 1935. 

Afinal, os integralistas, nazifascistas, tentaram assassinar o presidente, o que tornava Getúlio 

uma vítima dos adeptos do “totalitarismo” e não um simpatizante. Nesse sentido, o assalto 

integralista ao Palácio Guanabara seria rememorado ao longo do ano de 1945, em uma 

tentativa de distanciar Getúlio Vargas das imagens dos regimes autoritários. O Vargas 

“democrata”, que enviara tropas para a Europa no combate ao autoritarismo, buscava no 

passado os argumentos para seus novos direcionamentos políticos e para a sua tentativa de 

manter-se no governo. Com o intuito de tentar indicar uma abertura do regime naquele 

período pós-guerra, Vargas completou: 

A situação atual é diferente da de antes de 1937. Os perigos que nos ameaçavam não 
existem mais hoje. Além disso, o povo brasileiro evoluiu e melhorou em suas 
condições, de modo que muitos dos problemas, daquela época, já não existem, ou 
pelo menos, como existiam outrora (CIÊNCIA POLÍTICA, 1945, p. 68). 

 Quase dez anos após o levante de 1935, tal passado parecia tornar-se obsoleto. 

Amparado pelas Forças Armadas, Getúlio Vargas tinha tirado do cenário político todos 

aqueles que ameaçavam o regime estadonovista e, como o próprio ditador afirmou, “os 

perigos passaram” (CIÊNCIA POLÍTICA, 1945). A campanha anticomunista perdia, 

momentaneamente, a razão de ser, uma vez que do cárcere os comunistas passaram a figurar 

como mártires do regime ditatorial. A transformação dos “traidores” em mártires ocorria 

gradativamente, de acordo com os avanços dos soviéticos nos campos de batalha da Segunda 

Guerra Mundial. A atuação dos comunistas na guerra internacional passou, assim, a 

influenciar diretamente as condições dos prisioneiros comunistas no Brasil. 

Preso desde 1935, o comunista Gregório Bezerra, que vivera as agruras do cárcere 

estadonovista, relatou em suas memórias que, a partir da entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial, a situação dos presos políticos começou a melhorar. Dentro do contexto de luta 

contra o fascismo internacional, as condições nos cárceres se tornavam mais amenas e o 

regime ditatorial dava sinais de esgotamento. Em uma das reuniões do grupo de comunistas 

na Casa de Detenção em Recife, segundo Bezerra, um dos companheiros de cela ressaltou: 

“Vejam, companheiros, o regime de Vargas está tão podre como esta prisão que começa a 

desmoronar” (BEZERRA, 1980, p. 277). 

Ao declarar guerra ao Eixo, em 1942, Getúlio Vargas evidenciou as ambiguidades e 

contradições do regime estadonovista. O contrassenso estava em um regime ditatorial aliar-se 
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na luta contra os regimes autoritários da Europa. Como combater as ditaduras dos outros 

países se Getúlio insistia em manter o regime autoritário no Brasil? Com suas prisões 

abarrotadas de comunistas e com diversos liberais exilados, o Brasil entrava na guerra para 

lutar ao lado de países como Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética em prol da 

democracia. Logo, tal contradição geraria questionamentos.45 

Dificilmente o Estado Novo resistiria a uma derrota do Nazismo. Em conversa com 

seu secretário Luís Vergara, Vargas ouviu que deveria conduzir, ele mesmo, o processo de 

abertura; bastava mudar o cenário e os atores, mas o protagonista continuaria o mesmo. Como 

um produtor de teatro em falência, Getúlio deveria mudar o repertório, mas continuar 

conduzindo a peça. Era mudar tudo, para continuar da mesma forma (VERGARA, 1960). 

Vargas gostou dos conselhos de seu fiel secretário e procurou conduzir, a seu modo, o 

processo de redemocratização do país. Dessa forma, tentaria reorganizar o “espetáculo” em 

crise. Dentro desse quadro, Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1943, prometeu reajustar a 

estrutura política da nação logo que terminasse a guerra (SILVA, 1976). 

Há quinze anos no poder, sendo oito anos de regime ditatorial, desde 1930, Vargas 

tornara-se um verdadeiro malabarista político para manter-se na presidência da República. Em 

meio a alianças e traições, Getúlio manobrava com ambiguidade, ora pendendo para um lado, 

ora pendendo para o outro. Entretanto, suas manobras políticas não foram suficientes para 

mantê-lo no poder após o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos regimes 

democráticos no conflito. 

A contradição da guerra impulsionava cada vez mais as tensões políticas dentro do 

Brasil. Políticos, estudantes e intelectuais passaram a criticar o governo abertamente; a 

imprensa já não temia represálias. Costa Rego, redator-chefe do Correio da Manhã, abrira 

caminho contra a censura da imprensa ao publicar uma entrevista com o político paraibano 

José Américo, em 22 de fevereiro de 1945. Este teve sua candidatura à presidência da 

República abortada pelo golpe do Estado Novo, em 1937; fazia duras críticas ao regime e 

convocava a nação a reagir.  

                                                 
45 Em 1943, um grupo de 92 membros da elite de Minas Gerais lançou um libelo contra o governo de Getúlio 
Vargas e em defesa da democracia, o famoso “Manifesto dos Mineiros”. Os signatários do documento exigiam o 
fim do Estado Novo e a redemocratização do país. Para os mineiros, ao optar por apoiar os Aliados na guerra, o 
governo brasileiro entrou em contradição, uma vez que internamente o Brasil vivia uma ditadura. Dentro desse 
quadro, o Manifesto tornou-se célebre por ser o primeiro libelo publicado contra o Estado Novo naquele 
contexto de guerra. O documento abriu caminho para que a opinião pública começasse a exigir que o combate ao 
autoritarismo não ocorresse apenas no exterior, mas também no seio da própria nação. O documento encontra-se 
disponível para leitura em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-
45/QuedaDeVargas/ManifestoDosMineiros 
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Até mesmo Francisco Campos, autor da Constituição de 1937 – a Polaca – passou a 

dar entrevistas contra o governo de Vargas. Segundo Campos, a fisionomia política do mundo 

havia mudado; era hora de Getúlio Vargas parar de pensar em si e pensar um pouco mais no 

Brasil (D. C., 03 mar. 1945, p. 05). Os tempos eram outros, já não havia lugar para ditaduras; 

a democracia era a palavra de ordem. 

 Apesar dos sinais de esgotamento do regime e do enfraquecimento do discurso 

anticomunista no Brasil, em 27 de novembro de 1944 o presidente Getúlio Vargas e seus 

ministros compareceram às solenidades na Praia Vermelha, em homenagem aos mortos de 

1935. A homenagem aos soldados que tombaram na luta contra o comunismo foi transmitida, 

também, aos soldados brasileiros que, desde junho daquele ano, lutavam na Europa 

combatendo o fascismo. O jornal Correio da Manhã destacou a importância da solenidade: 

[...] aqueles que em 1935 deram seu sangue e sua vida para a tranquilidade da 
família brasileira, não foram somente os bravos que, fez nove anos, salvaram as 
instituições ameaçadas: foi o próprio espírito de sacrifício, a elevada compreensão 
do dever, encarnada no Exército Nacional. Na verdade, os que ontem compareceram 
às solenidades, bem como os que tiveram sua atenção para elas voltada, [...] 
reuniram num só pensamento os bravos de 1935 e os heróis que, na mesma hora, no 
mesmo minuto talvez em que êles recebiam a sagração merecida, tombavam nas 
terras da Itália, lá dando pelo Brasil, como fizeram em menor escala os seus irmãos 
de armas, há menos de dez anos, o seu sangue (CORREIO DA MANHÃ, 28 nov. 
1944. p. 03). 

Notamos nos discursos proferidos na solenidade de homenagem aos mortos em 1935 

que, em 1944, a imagem do “soldado herói”, que se sacrificara pela pátria, sobrepunha-se à 

imagem do “soldado traidor”. Poucos oradores citaram ou criticaram diretamente os 

comunistas, uma vez que aqueles já não representavam a principal ameaça do presente. Diante 

da ameaça de vitória dos países do Eixo na Europa, o foco dos oradores que homenagearam 

os mortos de 1935 voltou-se, muito mais, para a importância das Forças Armadas na defesa 

da pátria. Nesse sentido, muito mais do que uma crítica ferrenha ao comunismo, a solenidade 

naquele ano de 1944 destinou-se à exaltação das Forças Armadas do Brasil. 

Se a guerra fazia com que gradativamente a ditadura varguista perdesse forças, 

inversamente, os militares adquiriam maior prestígio sob a imagem das Forças 

Expedicionárias enviadas ao campo de batalha. Fiadores do Estado Novo, os militares 

começavam a tomar distância do regime que representava um contrassenso daquilo que 

combatiam em campos estrangeiros. Dessa forma, sem conseguir garantir-se no poder por 

meio do apoio das Forças Armadas, Vargas começou a buscar outros caminhos e novas 

alianças. 
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O período entre 1944 e 1945 foi marcado por uma aproximação política entre os 

ferrenhos inimigos do passado, Getúlio Vargas e os comunistas. Vargas, cada vez mais 

isolado, buscava apoios para manter-se no poder; os comunistas, a maioria no cárcere, 

almejavam a liberdade e o retorno ao cenário político. Iniciam-se as negociações em torno do 

passado e um “pacto de silêncio” começa a se esboçar como estratégia política. 

A chave da aproximação entre Vargas e os comunistas estava na anistia, isto é, o 

passado deveria ser apaziguado para que as novas táticas políticas pudessem adquirir sentido. 

Todavia, a anistia não era foco apenas das negociações entre Vargas e os comunistas. Getúlio 

precisava negociar também com os militares, uma vez que as Forças Armadas não admitiam o 

retorno dos revoltosos de 1935 as suas fileiras. Homens como Eurico Dutra e Góes Monteiro 

não permitiam que o passado fosse esquecido. Desse modo, ao anistiar os comunistas, Vargas 

corria o risco de se distanciar, ainda mais, dos militares. 

Ao mesmo tempo em que a cúpula militar não estava disposta a abrir mão das 

lembranças de 1935, a oposição varguista, autointitulada liberal,46 também não estava 

disposta – por ora – a esquecer das agruras que sofrera ao longo do governo de Getúlio. A 

anistia se tornava um campo de conflito. 

Naquele ano de 1945, a anistia aparecia como um tema polêmico e delicado. Para 

Vargas, a anistia seria uma forma de garantir sua permanência no poder; para os comunistas, 

era a oportunidade de deixarem a prisão e chegarem ao poder; para os liberais, a anistia 

representava o meio de voltarem ao cenário político e acertarem as contas com o passado 

varguista. Dentro desse quadro, a anistia envolvia não apenas os comunistas e varguistas, mas 

também os liberais, uma vez que esta era a principal bandeira dos políticos exilados que 

aguardavam, ansiosamente, o retorno à pátria e a retomada da luta contra Vargas. Para os 

liberais, a anistia não era sinônimo de apaziguamento do passado, mas de uma possibilidade 

de retorno ao cenário político e, desta forma, de vingança contra seu principal algoz: Getúlio 

Vargas. 

Profundamente marcados pelo passado, liberais e comunistas tinham na anistia um 

denominador comum. As duas correntes passaram a defender a anistia como primeiro passo 

                                                 
46 Os comunistas não foram as únicas vítimas do Estado Novo. Como apontamos anteriormente, de acordo com o 
texto da Constituição de 1937, a ditadura estadonovista fora implantada com o objetivo de combater ideologias 
estrangeiras que emergiam no país e, além disso, por fim às disputas regionais que fervilhavam no cenário 
político brasileiro. Os políticos regionais alijados do poder desde a década de 1930, humilhados e ressentidos, 
passaram a articular uma reação contra o governo. A primeira tentativa de reação foi o movimento paulista de 
1932. Derrotado o movimento, fez com que o ódio dos “liberais” em relação à Vargas aumentasse ainda mais. 
No período do Estado Novo, a oposição liberal engrossou suas fileiras com os descontentes pela instauração da 
ditadura. Conspiradores incansáveis, muitos foram presos, exilados ou depostos de seus cargos. Por seus 
ressentimentos e ódios em relação ao governo varguista, Getúlio costumava chamá-los de “carcomidos”. 



66 
 

 
 

para a retomada da democracia no Brasil, bem como único meio para voltarem ao cenário 

político. Enquanto os liberais, ressentidos, viam na anistia a possibilidade de unirem forças 

contra Vargas e, desse modo, chegarem ao poder, os comunistas tomavam a anistia como 

meio de voltarem ao cenário político e conclamarem as massas a unirem-se ao governo na luta 

contra o fascismo. Enquanto os liberais partiam da perspectiva de que a anistia abriria as 

portas para a vingança e o acerto de contas com Getúlio Vargas, os comunistas seguiram 

caminho inverso, tentaram suprimir o passado e deixar o pesado fardo para trás. 

Os dois principais nomes apontados como mártires do regime estadonovista eram o de 

Luiz Carlos Prestes, representante dos comunistas, e Armando de Salles Oliveira, 

representante dos políticos liberais. Prestes estava na prisão, Armando Salles estava no exílio. 

Se os comunistas tinham seu mártir, os liberais também tinham o seu. Dessa forma, a 

campanha pró-anistia47 iniciou-se tendo em Prestes e Salles de Oliveira dois importantes 

representantes dos grupos interessados na concessão do benefício pelo governo. 

Apesar de trilharem trajetórias distintas e apresentarem objetivos diferentes em torno 

da anistia, comunistas e liberais estavam juntos na mesma causa: voltar ao cenário político. 

No entanto, a forma como cada grupo lidava com o passado e, em contrapartida, com a 

memória fez com que, mais uma vez, eles se distanciassem e assumissem táticas políticas 

opostas. 

Da prisão, Prestes indicava a possibilidade de apoio a Getúlio Vargas em prol de uma 

“União Nacional” pela democracia. Prestes defendia a ideia de que todo patriota brasileiro 

tinha o dever de cessar qualquer disputa de caráter interno e unir esforços para acelerar a 

derrocada das potências do Eixo. Para o líder comunista, era necessário esquecer os conflitos 

do passado e seguir em frente, rumo a um futuro democrático. Dessa forma, o comunista 

estava disposto a “esquecer”o passado de perseguição que vivera desde os idos de 1935.48 

                                                 
47 A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Associação Paulista de Imprensa (API) e a União dos 
Trabalhadores Intelectuais (UTI) foram as principais entidades que se empenharam no lançamento da campanha 
pró-anistia que tomou fôlego na imprensa no início de 1945. 
48 No mesmo ano em que foi lançado o “Manifesto dos Mineiros”, 1943, os comunistas, principalmente da Bahia 
e Rio de Janeiro, reuniram-se na Serra da Mantiqueira (RJ), organizando o famoso Congresso que reorganizou o 
Partido Comunista dispersado desde 1935. As perseguições durante o Estado Novo fizeram com que o Partido se 
esfacelasse em pequenos núcleos que praticamente desapareceram, devido às constantes prisões e exílios. 
Entretanto, com a entrada do Brasil na Guerra em 1942, os comunistas escondidos ou exilados passaram a, como 
afirmou Falcão (1988), deixar a sua toca. Muitos se apresentaram para a luta contra os regimes autoritários na 
Europa, e o Partido passou a defender uma “União Nacional” na luta pela democracia. Após o Congresso da 
Mantiqueira e a criação da Comissão Nacional de Organização Provisória (CNOP), mesmo que clandestino – sua 
condição clássica – o Partido Comunista voltava à cena.  
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A política de “União Nacional” estabelecida entre os comunistas e Getúlio Vargas49 

foi também uma política de silenciamento sobre o passado. Ambos apontavam o silêncio 

como meio para seguir adiante, uma vez que o passado perdera o sentido diante das 

negociações do presente. A “doce ilusão do esquecimento” por ora funcionou como estratégia 

política, mas, de fato, seria possível esquecer a experiência dos conflitos entre Getúlio e os 

comunistas? Os ruídos que advinham dos setores liberais demonstravam que aquela 

negociação em torno do silenciamento do passado encontraria alguns obstáculos. 

Mesmo antes de Vargas enviar tropas para os campos de guerra na Europa, em março 

de 1944, Luiz Carlos Prestes escreveu um manifesto aos Comunistas pedindo o apoio ao 

governo na sua política de guerra em conjunto com o esforço para obter anistia, que, segundo 

Prestes, consolidaria a “União Nacional”. Com vistas ao futuro, o líder comunista considerava 

que seria preciso “sepultar” o passado e seguir adiante. 

O apoio de Prestes a Getúlio gerou polêmica e estranhamento entre os líderes liberais e 

os principais órgãos da imprensa nacional. Inconformado com o apoio de Prestes a Vargas, o 

jornalista Carlos Lacerda tentou explicar tal aliança pela falta de visão e análise política do 

líder comunista. Segundo Lacerda (1987), como Prestes passara a maior parte de sua vida no 

exílio ou na prisão, não conseguia fazer uma análise da real situação do país. Era um idealista 

ingênuo, um otimista que vivia de sonhos. 

O posicionamento de Prestes sofreu resistência não apenas das lideranças liberais. 

Mesmo dentre os comunistas, suas posições foram criticadas por aqueles que consideravam 

impossível aliar-se a Vargas. Para muitos correligionários de Prestes, era inconcebível 

conceder apoio àquele que fora, desde 1935, o principal algoz dos comunistas; aquele que 

colocara praticamente todo o Partido atrás das grades. Abrir mão do passado não seria tarefa 

simples. Caio Prado Júnior, por exemplo, afirmava que a “União Nacional” deveria combater 

não apenas o nazismo, mas também o governo de Getúlio Vargas, pois parecia um paradoxo 

lutar contra o nazismo sob a bandeira de uma ditadura (REIS FILHO, 2014, p. 217). Nesse 

sentido, de acordo com depoimento de Hílcar Leite (1988), “houve uma cisão no Partido, uns 

querendo um acordo com Getúlio e outros não, mas a maioria seguiu a direção” (GOMES; 

FLAKSMAN; STOTZ, 1988, p. 191). 

A leitura de memórias e depoimentos de comunistas que viveram aquele período 

evidencia que o apoio a Vargas foi um tema delicado e polêmico dentro do Partido. Seguir a 

                                                 
49 A política de União Nacional passou a ser defendida pelo grupo dirigente saído da Conferência da Mantiqueira 
em 1943; ao ser eleito secretário geral do PCB, mesmo na prisão, Luiz Carlos Prestes aderiu a tal 
posicionamento. 
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disciplina do PCB e relevar o passado foi uma tarefa que nem todos se dispuseram a cumprir. 

Eduardo Xavier, ativo militante comunista até 1945, ao deixar a prisão e se deparar com o 

novo direcionamento do Partido, preferiu abandonar a militância: 

Eu disse então para eles: “Olha, eu vou ser comunista fora do Partido. Não quero 
mais, porque vocês estão fazendo besteira e não vão dar conta do recado”. [...] achei 
que estava errado porque foi com Getúlio que todo mundo foi em cana. Por que 
apoiar Getúlio agora? (GOMES; FLAKSMAN; STOTZ, 1988, p. 144). 

Para Eduardo Xavier não era tão fácil abrir mão do passado, uma vez que sua 

experiência na prisão durante o Estado Novo deixara marcas profundas em sua memória. 

Mesmo sem audição, o velho militante guardaria consigo as lembranças da experiência no 

cárcere, experiências soterradas, mas não esquecidas. 

Assim como Eduardo Xavier, o velho militante comunista João Lopes, em depoimento 

concedido na década de 1980, destacou seu descontentamento em ter que – seguindo a rígida 

linha do Partido – apoiar Getúlio. Segundo João Lopes, ainda dentro da prisão os comunistas 

começaram a se organizar e a discutir o posicionamento do Partido quando a Grande Guerra 

chegasse ao fim: 

Já se começava a discutir. Como é que íamos fazer o governo do povo para o povo. 
Alguns já diziam que a gente tinha que mudar de tática, que era preciso apoiar o 
Getúlio. O Agildo Barata era o cabeça do negócio. Aí houve uma discórdia muito 
grande. Eu, por exemplo, era contra o Agildo. [...] Quando me perguntavam, eu 
dizia: “Sou contra porque esse homem me jogou em Fernando de Noronha, e fiquei 
lá padecendo.” [...] Nunca fui getulista, sabe? Não gostava dele. Fui preso, 
espancado, o diabo a quatro; como é que eu podia gostar desse homem? Obedeci a 
uma disciplina, mas sempre fui contra ele (GOMES; FLAKSMAN; STOTZ, 1988, 
p. 116-117). 

O depoimento de João Lopes demonstra que, apesar de seguirem a orientação do 

Partido, os comunistas não eram “homens de aço” ou “soldadinhos de chumbo”. Havia a 

lembrança das agruras do passado; o velho militante, por exemplo, não se esquecia do que 

sofrera encarcerado em Fernando de Noronha. Mesmo que apoiasse a linha do partido, João 

Lopes não se esqueceria de sua amarga experiência durante o governo de Getúlio. 

Outro militante comunista que registrou aquele contexto de 1945 em suas memórias 

foi Gregório Bezerra. Preso na Ilha Grande, ao receber, com seus companheiros comunistas, o 

manifesto de Prestes dando orientações para que todos os correligionários do PCB apoiassem 

Vargas, Gregório Bezerra afirmou que o documento foi discutido e aceito por todos: 

Não me recordo que tenha havido objeções. Todos nós procuramos pô-lo em prática 
através de nossos familiares. Foi para nós, comunistas e aliancistas, encarcerados ou 
em liberdade, uma espécie de cartilha, que muito nos ajudou a compreender a 
situação política daquele momento, em face do comportamento do governo de 
Vargas, junto às Nações Unidas em guerra contra o nipo-nazi-fascismo. [...] O 



69 
 

 
 

documento do camarada Prestes nos ajudou muito a refletir sobre a complexidade de 
união nacional do povo brasileiro em torno de Vargas, ao lado das Nações Unidas, 
na guerra contra o Eixo. [...] Prestes nos apontou o rumo certo, nossos objetivos 
presentes e futuros; e nós os seguimos convictos de sua justeza. (BEZERRA, 1980, 
v. 01, p. 305). 

 Apesar do apoio à “União Nacional” com Getúlio, Gregório Bezerra admitiu que 

aquela era uma solução política para os comunistas atingirem seus objetivos no Brasil, 

embora, mesmo apoiando Vargas, os comunistas ainda tivessem ressentimentos acerca do que 

viveram desde o levante de 1935: 

Mas nem todos nós estávamos livres do ranço anti-Vargas, pelo muito que sofremos 
de seu governo fascista durante os longos anos de sua ditadura. O camarada Prestes, 
cuja esposa foi barbaramente torturada, posteriormente entregue por Vargas à 
Gestapo Alemã, para ser executada nos campos de concentração de Hitler, passou 
uma esponja no passado negro de Vargas, estendendo-lhe a mão no sentido de forjar 
uma poderosa união nacional, reunindo os antifascistas, democratas e progressistas. 
Infelizmente, muitos camaradas não compreenderam a nova situação e a necessidade 
de um apoio completo ao governo de Vargas (BEZERRA, 1980, v. 01, p. 306). 

Bezerra continuava dedicando um “ódio de morte” contra Getúlio Vargas. O 

comunista deixou claro em suas memórias que preferia ver Getúlio cair pelas armas, embora 

estivesse de acordo com a direção do Partido e achasse justo o apoio ao governo face à 

conjuntura de guerra. Gregório Bezerra submetia-se à decisão da maioria e defendia a tese do 

Partido, mas não esqueceria as torturas que sofrera durante o governo varguista. Todavia, o 

velho comunista foi enfático no posicionamento que seguiria diante da discussão: “Enfim, eu 

era um soldado do Partido e cumpria suas decisões, depois de discutidas e aprovadas pela 

maioria” (BEZERRA, 1980, v. 01, p. 306). 

 As divergências acerca do apoio a Getúlio fizeram com que muitos militantes 

deixassem o Partido ou fossem expulsos. Diante da possibilidade de “soterrar” o passado, 

muitos comunistas preferiam liquidar o Partido. Fernando de Lacerda, por exemplo, liderou o 

grupo que apoiava a extinção do PCB naquela nova conjuntura. Para manter a integridade do 

Partido, Prestes e a Comissão Nacional de Organização Provisória (CNOP) optaram por 

expulsar os dissidentes. Como afirmara Basbaum, a férrea disciplina comunista permitia que 

apenas os dirigentes pensassem (BASBAUM, 1978, p. 198). 

Por meio da anistia e do apoio a Getúlio, segundo Frank Alem (1982), os comunistas 

pretendiam uma associação no poder com Vargas e, dessa forma, ganhar espaço no aparelho 

de Estado.50 Apresentando um programa limitado de reformas e pretendendo obter a 

                                                 
50 Ao apoiarem Getúlio Vargas, os comunistas brasileiros também se alinhavam aos ditames do Partido 
Comunista Soviético que, após a Segunda Guerra, pregava uma política de colaboração entre todos os governos 
que teriam lutado contra o fascismo internacional (ALMINO, 1980). É significativo o fato de Stálin ter 
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confiabilidade da classe dominante, por meio de um discurso que defendia a ordem e 

tranquilidade, os comunistas relegavam o passado de conflitos e visavam a uma forma 

pacífica de chegarem ao poder: silenciavam-se. 

Em maio de 1944, o próprio Prestes ressaltou que a “União Nacional” não era um fim, 

mas um meio para aperfeiçoar a luta contra o nazi-fascismo; era o caminho para a 

democratização do Brasil de maneira ordeira e pacífica. Para o comunista, esta era a única 

forma de resolver os problemas nacionais mais urgentes (PRESTES, 1947).  

O projeto comunista, ao apoiar Vargas, visava ganhar espaço político e desvencilhar-

se do fardo do perigo vermelho. Devido à repressão após o levante de 1935, os comunistas 

perderam espaço entre os trabalhadores e, diante das dificuldades de estabelecer os liames e 

captar as massas em um curto prazo, o Partido optou por uma política pelo alto (NETTO, 

1986). 

O PCB assumia, então, uma aliança não com a ditadura, mas com o Vargas que nascia 

do desmoronamento de seu próprio regime (ALMINO, 1980). Aquele que, derrotado na 

composição elitista, era aclamado pelos trabalhadores e pela pequena burguesia. A aliança, 

dessa forma, não era com o Vargas do passado, o ditador de 1937, mas com o Vargas do 

futuro que os comunistas esperavam vislumbrar. Para Prestes, Getúlio Vargas poderia 

conduzir o processo de democratização com maior firmeza do que alguns chefes militares e os 

ditos liberais que, para o comunista, eram profundamente reacionários e golpistas.  

A aproximação com Prestes foi uma das manobras mais importantes de Getúlio 

Vargas naquele ocaso do Estado Novo. O presidente pretendia usar seu antigo inimigo 

político para servir às suas pretensões continuístas, que se atenuavam com o fim da guerra e 

com o clamor democrático que se espalhava pelo país (MORAES; VIANA, 1982). Nesse 

sentido, Vargas marcou eleições para o final de 1945, estabeleceu relações com a União 

Soviética e prometeu a tão almejada anistia. O presente se reconciliava e tentava acomodar o 

passado. A anistia seria a via para tal “reconciliação”. 

Em 1945, todos os caminhos pareciam abertos para o futuro. O entusiasmo com a 

aproximação do fim da guerra podia ser sentido pelo grande número de mobilizações 

populares que marcavam as ruas das grandes cidades brasileiras. Organizações de classes e 

estudantes marchavam pelas ruas e tinham, como principais palavras de ordem, a democracia 

e a anistia. 

                                                                                                                                                         
dissolvido em 1943 a Internacional Comunista; segundo Falcão (1988), com essa medida histórica o líder 
soviético queria mostrar aos aliados que a Rússia não se imiscuiria na política interna dos outros países. 
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O apagamento do passado era condição para que Vargas continuasse no poder, uma 

vez que o contexto mundial colocava a democracia em primeiro plano. Era preciso esquecer o 

Estado Novo, refazer o cenário sem trocar o ator principal. A anistia seria uma forma de trazer 

novos personagens para o palco político; entretanto, a ideia de Vargas era que tais 

personagens fossem apenas seus coadjuvantes. 

Apesar das negociações com os comunistas, Vargas precisava convencer os militares 

acerca da concessão da anistia. Em entrevista coletiva publicada em 03 de março, Getúlio 

Vargas afirmou que naquele período a anistia tinha que ser manejada com cuidado, devido às 

possíveis repercussões na vida da nação e das Forças Armadas. O ditador apresentou duas 

restrições à anistia: a oportunidade de anistia deveria ser decidida pelo parlamento a ser eleito 

e, além disso, a reabsorção, pelas Forças Armadas, dos oficiais que participaram do levante 

comunista de 1935 sofria resistência dos militares, ainda sensibilizados pelos acontecimentos 

daquele ano. Dessa forma, Getúlio Vargas prometeu analisar os casos individualmente, 

inclusive o caso de Prestes (DULLES, 2001).  

Vargas deixou claro o grau de autonomia militar diante das negociações acerca de 

quem poderia, ou não, retornar às fileiras das Forças Armadas. Dessa forma, é possível notar 

o poder de veto que o alto comando militar possuía quando o tema era a anistia; conforme 

ressaltado anteriormente, militares como Eurico Dutra e Góes Monteiro jamais permitiriam a 

reversão à ativa dos “traidores comunistas” que haviam assassinado colegas militares 

“dormindo”. Se Vargas revertesse os comunistas à ativa nas fileiras militares, 

automaticamente estaria abrindo mão dos resquícios de apoio militar que ainda sustentavam 

seu governo, apoio que, por sinal, tutelara o Estado Novo. De fato, a anistia era um tema 

muito delicado naquele contexto em que Getúlio Vargas buscava apoios para manter-se no 

poder e que as Forças Armadas representavam o grande fiel da balança.  

Em sua entrevista à revista Ciência Política, em março de 1945,51 Vargas apontou: 

A anistia é uma medida que o meu governo sempre teve a acolhida simpática e 
necessária, porém considero a sua repercussão na vida interna do país e no meio das 
classes armadas mais diretamente atingidas. Vamos para as eleições. Daí surgirá um 
Parlamento que talvez seja o melhor órgão para examinar o assunto. Pessoalmente, 
estarei sempre pronto a apreciar caso por caso e já tenho indultado a vários presos 
políticos (CIÊNCIA POLÍTICA, 1945, p. 70). 

Além da questão da reversão dos comunistas às Forças Armadas, Vargas apontou para 

a necessidade de o futuro parlamento discutir a matéria da anistia. Caberia aos parlamentares 

                                                 
51 CIÊNCIA POLÍTICA. Fascículo III, vol. X. Rio de Janeiro, março de 1945. A revista Ciência Política tinha 
publicação mensal e era dirigida por Pedro Vergara. O periódico funcionava como um meio de propaganda do 
governo de Vargas. 
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discutirem e ampliarem a medida, pois devido à repercussão na vida nacional, a anistia era um 

tema que deveria ser debatido e analisado pelo parlamento eleito pelo povo. Nesse sentido, 

Vargas legava ao futuro a decisão de conceder, ou não, anistia ampla às vítimas do Estado 

Novo. 

Da prisão, Prestes enviava telegramas à imprensa em que instava Vargas a conceder 

anistia. Para o líder comunista, com a anistia o ditador daria uma demonstração de suas 

pretensões democráticas. Durante sua entrevista à Ciência Política, ao ser questionado sobre a 

anistia a Luiz Carlos Prestes, Getúlio esquivou-se e apenas assinalou que não estava 

habilitado a responder sem antes examinar o caso (CIÊNCIA POLÍTICA, 1945, p. 70).   

Prestes queria liberdade para os comunistas. Vargas precisava de apoios não só dos 

comunistas, mas também das Forças Armadas. Dessa forma, o ditador encontrava-se em uma 

situação delicada. A saída para tal impasse foi o Decreto-lei 7.474, assinado por Vargas em 18 

de abril; tal decreto concedia anistia aos prisioneiros políticos e condicionava a reversão dos 

militares a pareceres de Comissões nomeadas pelo Presidente da República.52 Assim, apesar 

de livres, os comunistas dificilmente voltariam a ocupar os seus postos nas fileiras das Forças 

Armadas. 

Com a anistia de 18 de abril, voltavam às ruas não apenas os presos políticos, mas 

também os militantes que viviam na clandestinidade, os foragidos e também os exilados. 

Desse modo, teve início um período de euforia em que os comunistas e seus simpatizantes 

começaram a ressurgir no cenário político, acreditando que o esquecimento do fardo do 

passado seria possível.53  

No dia seguinte à anistia, 19 de abril, os principais jornais da capital da República 

traziam estampadas notícias sobre as manifestações populares que celebravam a libertação de 

Prestes e de seus correligionários. Era o aniversário de Vargas, mas as comemorações se 

concentravam em torno da anistia ao grande mártir do Estado Novo. A Folha da Noite
54 

trouxe estampada em sua capa o “regozijo popular pela anistia” com uma imagem da passeata 

ocorrida no dia anterior para celebrar a libertação de Luiz Carlos Prestes e seus 

                                                 
52 Decreto anexo. 
53 O segundo parágrafo do Decreto-lei de 1945 parece ter sido feito sob encomenda para atingir Luiz Carlos 
Prestes: “Consideram-se conexos para os efeitos deste artigo os crimes comuns praticados com fins políticos e 
que tenham sido julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional.” (Diário Oficial n.º 90, de 19 abr. 1945). O 
Decreto beneficiou os que cometeram crimes políticos e conexos, tendo esses últimos sido julgados pelo 
Tribunal de Segurança Nacional. Este era o caso de Prestes, que foi condenado pelo TSN a 16 anos e 08 meses 
de prisão por ter praticado “crime” político, ao chefiar o movimento de 1935, e a 30 anos de prisão por ter, 
segundo o inquérito policial, ordenado o assassinato de Elza Fernandes. O assassinato da “Garota” foi julgado 
como crime comum, porém conexo ao “crime” político, pois estava ligado aos interesses do Partido Comunista. 
Nesse sentido, coube ao TSN julgar o caso.  
54 http://acervo.folha.com.br/fdn/1945/04/19/1/  
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correligionários. Ao lado, em destaque, o jornal noticiava os feitos dos “invencíveis 

soviéticos” em Berlim. Com efeito, conforme a União Soviética avançava em seus combates 

na Europa, o comunismo ia conquistando terreno no Brasil. Por ora, parecia que o levante de 

1935 havia, de fato, ficado no passado e caído no esquecimento. Naquele contexto de 

heroísmo das tropas soviéticas, ser anticomunista ou integralista passou a ser considerado 

démodé.  

Convenientemente, por meio de negociações políticas, o passado era retido. Como se 

fosse guardado em um sótão, lugar desordenado, silencioso e que raramente é visitado, o 

passado era armazenado, mas não destruído. Mesmo que pudesse passar despercebido, ele 

continuaria ali, sem uso, em uma desordem silenciosa que poderia, em outro momento 

político, vir a compor sentido (ASSMANN, 2001). 

“Esquecido” do passado, o PCB cresceu rapidamente. Segundo João Falcão (1988), 

dos aproximadamente mil comunistas o partido passou a somar dezenas de milhares de 

integrantes. Esse foi o grande momento do Partido Comunista no Brasil, momento de 

“apoteose” em que apenas o presente e futuro importavam. Por conseguinte, para os 

comunistas o passado se dissolvia.  

Segundo Leôncio Basbaum (1978), o PCB era visto como o “partido do futuro”; nesse 

sentido, de acordo com seu relato, o novo grupo dirigente do Partido liderado por Prestes 

preocupou-se, logo na primeira reunião do comitê central em 1945, em ressaltar que o PCB 

“agora era um Partido sério, um partido de verdade”. Os antigos dirigentes Brandão, 

Astrojildo e Basbaum ouviram duras críticas que desmereciam as atividades partidárias 

anteriores, como se o PCB começasse a existir a partir daquele momento e seu passado 

pudesse ser deixado pelo caminho (BASBAUM, 1978, p. 188). 

Em artigo publicado no Jornal do Brasil, no dia seguinte à anistia, Hélio Silva 

demonstrou a impossibilidade de fazer qualquer prognóstico acerca da política brasileira. 

Naquele contexto em que os Aliados derrotavam os países do Eixo na Europa e, 

consequentemente, o regime autoritário agonizava no Brasil, era difícil prever “quem 

carregaria a bandeira da democracia”. O país voltaria para o domínio dos “carcomidos” da 

“Velha República” ou a aliança entre Vargas e os comunistas ditaria os novos rumos daquela 

embrionária democracia? Era impossível prever; o Brasil teria a sorte que merecesse. As 

experiências não eram suficientes para se prognosticar o futuro, dentro daquela encruzilhada 

política e latência do tempo; restava esperar. 

Dentro desse contexto de imprecisão política, Hélio Silva (1945) anotou suas 

impressões sobre Luiz Carlos Prestes: 
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Até hoje muita gente, a maior parte dos que pediram liberdade para ele, não tem a 
idéia exata do que representa o líder comunista, que participação pode ter na vida 
nacional, que influência poderá ser no momento político, quando se cogita traçar 
novos rumos para o Brasil e para o mundo (SILVA, 19 abr. 1945, p.05). 

Muito em breve as dúvidas de Hélio Silva seriam dissipadas. Luiz Carlos Prestes 

revelou a posição que tomaria diante da situação da política nacional, posição que já vinha 

articulando de dentro da prisão. Em 26 de abril, Prestes declarou que a substituição de Vargas 

por outro chefe do Executivo seria antidemocrática e agradaria apenas aos fascistas. Segundo 

o comunista, Vargas era um homem de boas intenções, que demonstrou o seu desejo de 

atender ao povo declarando guerra contra os regimes autoritários e decretando a anistia 

(PRESTES, 1947). Disposto a esquecer dos antigos atritos com Vargas, Prestes declarou que 

reconhecia o erro que fora o levante de 1935 ao tentar levar o proletariado ao poder por meio 

da força, pois era preciso que burguesia e proletariado dessem as mãos e marchassem juntos 

em direção a uma sociedade mais justa (DULLES, 2001). 

O termo anistia traz implícitas as ideias de esquecimento e redenção; comumente é 

definida como ato pelo qual se extinguem as consequências de um fato punível – apagamento. 

A anistia representa a “pacificação dos espíritos”, é coletiva e pretende o esquecimento não 

somente da punição, mas também do ato punível, como se o anistiado jamais tivesse sido 

condenado. Se para a pacificação dos espíritos o Estado pode decretar o “esquecimento”, resta 

a questão: o indivíduo pode abrir mão de suas lembranças por imposição da lei? 

Em abril de 1945, o jornal A Manha publicou: 

Anistia é esquecimento. 
Mas nós não podemos esquecer por decreto. 
Temos que beber muitos chops duplos 
E tomar entorpecentes para não relembrar 
Mas, no outro dia de manhã, quando acordamos, 
Voltam as recordações em revoada. 
Indulto é insulto! 
Queremos anistia! Anistia! Anistia! 
Mas queremos uma anistia 
Realmente ampla e irrestrita, 
Não só para os comunistas 
Que praticaram crimes conexos, 
Mas também para todos os criminosos comuns,  
Que cometeram também crimes políticos. 
Anistia para Vargas e Benedito! 
Anistia para Felinto Müller e anexos! (BATISTA, 27 abr. 1946, p. 09). 

 

O texto escrito por Ana Batista ao jornal satírico A Manha aponta as dificuldades de 

abolir um passado tão marcante na história política do país. Seria possível esquecer os crimes 

da ditadura por decreto? Ao apontar as dificuldades das vítimas da ditadura em esquecerem o 

vivido, Ana Batista ressalta que, mesmo com o decreto de anistia, as recordações poderiam 
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retornar em um futuro próximo. Além disso, a autora demonstrou certo ceticismo em relação 

à anistia de 1945, uma vez que esta funcionava apenas como um indulto que avaliava cada 

caso.  

Mesmo com as críticas que fervilhavam na imprensa acerca da impossibilidade de 

esquecimento do passado, Luiz Carlos Prestes e seus correligionários seguiam a via do 

silêncio acerca das agruras sofridas ao longo da ditadura. Prestes tinha diversos motivos para 

ser o mais ferrenho adversário de Vargas. Além de sua prisão e do exílio de sua família, 

Vargas havia entregado, grávida, a companheira de Prestes, Olga Benário, para os nazistas. 

Presa em 1936, na mesma ocasião em que Prestes fora capturado pela polícia de Filinto 

Müller, Olga foi deportada para a Alemanha, onde teve sua filha Anita e, posteriormente, foi 

executada em um campo de concentração. A trágica morte de sua companheira em 1942 só 

chegaria ao conhecimento de Prestes em 1945; mesmo assim, o líder do PCB manteve seu 

apoio a Vargas (MORAES; VIANA, 1982). Pelo bem do Partido Comunista, o antigo 

“Cavaleiro da Esperança” deixava de lado o passado e os ressentimentos.  

Em entrevista concedida no final da década de 1980, Luiz Carlos Prestes tentou 

explicar como pode relegar o passado a um segundo plano naquele contexto de 1945.  

Jô Soares: [...] como é que, sofrendo o que você sofreu na mão da ditadura Vargas, 
inclusive nesse caso da Olga, que é um caso que acho inesquecível, como é que você 
depois conseguiu apertar a mão do Vargas? Como é que houve essa reconciliação? 
Luiz Carlos Prestes: A situação política muitas vezes exige isso, dominar os 
sentimentos pessoais pelos interesses políticos mais sérios, que são os interesses da 
humanidade. Naquele momento, em 1944 e 1945, quando isso se deu, o inimigo 
principal a arrasar e a liquidar era o Nazismo, e para derrotar o Nazismo deveríamos 
convocar todas as pessoas, inclusive Vargas (Programa JO SOARES, 1988). 

Com efeito, como destacara Jorge Amado no clássico O Cavaleiro da Esperança 

(1987), Prestes parecia ter o coração de aço. Os interesses do Partido Comunista estavam 

acima de qualquer sentimentalismo ou questão pessoal; era necessário, portanto, atingir os 

objetivos traçados pelo programa e, para tanto, significava passar por cima de ressentimentos. 

Apesar do ódio de Prestes contra Getúlio, o comunista preferia deixar de lado seus rancores 

para, dessa forma, alcançar os objetivos do Partido. Entretanto, o fato de apoiar Getúlio não 

significava que Prestes perdoara o ditador. Pelo contrário, em sua famosa entrevista a Moraes 

e Viana, na década de 1980, Luiz Carlos Prestes ressaltou: “nunca perdoei Getúlio por ter 

entregue minha companheira aos nazistas. Foi o maior crime que ele fez. E eu nunca esqueci: 

Olga estava grávida” (PRESTES. In: MORAES; VIANA, 1982, p. 65).  

Em silêncio em relação ao passado e com o olhar firme no presente, ao deixar a prisão, 

magro e envelhecido – daí a alcunha o Velho – Prestes comemorou a anistia política em 23 de 
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maio, em um comício realizado no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, ocasião em que 

Prestes nos permite denotar claras evidências de como interpretava o processo de anistia: uma 

aliança entre Getúlio e o povo.  

Com a anistia Getúlio Vargas estaria, segundo Prestes, atendendo ao clamor do povo. 

Entretanto, parte-se da perspectiva de que o decreto de anistia de 1945 não pode ser 

condicionado apenas à pressão das massas, uma vez que, ao se observar atentamente os 

documentos do período, percebe-se que a campanha pró-anistia foi liderada por setores 

elitizados da sociedade. Sem negar a influência das semanas pró-anistia, organizadas em 

diversos estados brasileiros durante o mês de abril de 1945, bem como a campanha 

empreendida pelo jornal Correio da manhã, uma vez mais parte-se do pressuposto de que não 

houve grande influência da “participação popular” na lei de anistia, haja vista esta ter sido 

fruto de oportunas negociações políticas empreendidas por Getúlio Vargas. Apesar da pressão 

da opinião pública, as regras da anistia foram ditadas pelo próprio governo e pelas Forças 

Armadas. Como apontou o Careta, apesar do clamor popular, o governo concedeu anistia da 

forma como lhe convinha: só pela metade (CARETA, 28 abr. 1945). 

O discurso do comunista decepcionou aos setores liberais que esperavam do antigo 

prisioneiro uma atitude radical e rancorosa em relação a Getúlio Vargas (FALCÃO, 1988). Os 

liberais jamais perdoariam Prestes e os comunistas por tal “traição”. Dessa forma, para os 

políticos regionais não havia outra palavra que justificasse a aproximação entre Prestes e 

Vargas a não ser a traição (MELLO FRANCO, 1945). Os comunistas haviam se esquecido de 

1937 e das agruras que viveram nos cárceres varguistas? Para os liberais, os comunistas 

ignoravam seu passado; a exemplo dos marinheiros de Ulisses, provavam a doce “ilusão do 

esquecimento” e tentavam desfrutar os benefícios daquela ilusão de que só havia presente. 

Contudo, como na Odisseia grega, abrir mão do passado e viver sob o efeito do “eterno 

esquecimento” pode trazer sérias consequências, isto é, os homens podem esquecer quem são, 

perder sua identidade e nunca mais retornar à pátria. Nesse sentido, para os liberais, Prestes e 

seus correligionários haviam perdido o caminho para “Ítaca”.55 

                                                 
55Em a Odisseia, percebemos que a principal luta de Ulisses, em seu longo caminho para casa, foi contra o 
esquecimento. Ao encontrar os Lotófagos, povo pacífico que se alimentava do loto, Ulisses poderia viver um 
eterno presente de esquecimentos, uma vez que quem quer que saboreasse aquele fruto, “doce como o mel, não 
mais queria trazer notícias nem voltar, mas preferia ficar ali, entre os Lotófagos, comendo loto e esquecido do 
regresso”. Não obstante, sem provar do fruto do esquecimento, Ulisses conseguiu prender seus companheiros às 
naus e reconduzi-los ao caminho de Ítaca. Era preciso voltar e reassumir sua identidade em Ítaca; porém, em sua 
terra Ulisses só seria reconhecido após narrar a sua história e, mais uma vez, vencer o esquecimento. Dessa 
forma, Ulisses lutou para manter a memória e também para não se esquecer do futuro. Embora soubesse que o 
esquecimento poderia ser “doce como o mel”, Ulisses preferiu retomar a sua identidade e reencontrar o seu 
passado e futuro em Ítaca, sua terra natal (Odisseia, Canto IX, tradução de Antônio Pinto de Carvalho, São 
Paulo: Abril, 1978). 
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Mas os ressentidos políticos liberais, como Ulisses, lutavam contra o esquecimento, 

pois sabiam que a única forma de retomarem o que foram antes do governo de Vargas estava, 

justamente, na condenação do passado e na memória. Esquecer o vivido seria perder sua 

identidade; era preciso lembrar. 

Enquanto os comunistas “provavam do loto”, o fruto do esquecimento, os liberais 

mostravam-se indignados com o posicionamento de Prestes e seus correligionários. Sobre o 

discurso do líder comunista no estádio São Januário, o ex-deputado Domingos Velasco 

afirmara em junho de 1945 que, apesar de Luiz Carlos Prestes esforçar-se para destruir o 

passado, não poderia destruir a História; além disso, apesar de o líder comunista atribuir a 

anistia à benevolência de Vargas, não poderia desconhecer a participação fundamental dos 

liberais na luta contra o regime ditatorial e pela anistia (VELASCO apud MELLO FRANCO, 

1946, p. 280). 

 A oposição liberal não perdoaria Prestes pelas atitudes assumidas em 1945; o 

comunista, mais uma vez, seria visto como um traidor. O jornalista Pedro Luís, em A Agonia 

do Comunismo (1946), citou as palavras de José Eduardo de Macedo Soares: 

Temos, pois, que o chefe comunista “esqueceu” os seus sofrimentos, porque quis; 
perdoou os que o humilharam brutalmente por um julgamento de consciência, de 
que ninguém mais pode ser juiz, senão a própria vítima que o concluiu (Apud LUIS, 
1946, p. 336. Grifos meus). 

Com efeito, o esquecimento só é possível por meio de um trabalho crítico da memória, 

processo individual que parte de uma intenção do sujeito/vítima, isto é, do desejo de 

esquecimento. Após a anistia, Prestes apontava para um “desejo” – político – de esquecer-se 

do que vivera durante o governo de Vargas; dessa forma, remiu o passado tendo em vista 

atingir um fim maior – conduzir seu partido ao poder. Nesse sentido, a aliança com Vargas 

era apenas um meio para atingir um fim. O silêncio sobre o passado foi a via encontrada para 

possibilitar e justificar os rearranjos políticos do presente. Mas, seria possível esquecer? 

De acordo com Aleida Assmann (2011), não há ingenuidade no rememorar, uma vez 

que há sempre interesses políticos e sociais envolvidos na questão da conservação, ou não, do 

passado. Além disso, nada se esquece por completo; todas as percepções, por mais que 

estejam borradas, sedimentam-se nos vestígios da memória, sendo possível, em princípio, 

resgatar esse sedimento de novo. Dessa forma, apesar de abrir mão do passado naquela 
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conjuntura de 1945, Luiz Carlos Prestes e seus seguidores guardariam consigo os sedimentos 

da experiência vivida nos cárceres do Estado Novo.56  

Com a anistia de 1945, nada menos que 565 condenados políticos deixaram as prisões. 

Anistiados, os comunistas ganharam as ruas e passaram a realizar grandiosos comícios em 

defesa da “União Nacional”. Os mártires do Estado Novo, agora com o ditador, 

representavam a grande ameaça do futuro, visto que a apoteose do PCB indicava para um 

progressivo crescimento do partido no Brasil e no mundo. Nessa direção, o passado, tanto 

para Getúlio quanto para os comunistas, tornara-se obsoleto, não servia para as alianças do 

presente.  

Com o decreto de anistia de 18 de abril de 1945, a lembrança do perigo vermelho foi 

excluída do campo do poder para a reformulação das alianças políticas e, nesse contexto, a 

memória foi apaziguada entre Getúlio e os comunistas, sob a simulação do esquecimento. 

Entretanto, Vargas “perdoou” os culpados sem deixar de condenar suas ações durante o 

levante de 1935.57 Mas, em 1945, Getúlio Vargas e os comunistas haviam se readequado aos 

tempos de paz que o fim da Segunda Guerra impôs ao mundo ocidental. Aliás, em 1945 

Vargas considerava que os comunistas valiam mais do que seus atos passados; o fardo parecia 

ter ficado para trás ou, pelo menos, retido no “sótão”. 

Como “terapêutica social”, a anistia suspendeu a experiência e colocou nas ruas os 

comunistas, outrora considerados traidores da pátria. Nem o passado do PCB, nem o passado 

da ditadura fariam sentido naquele contexto de alianças. Nessa perspectiva, por meio do 

silenciamento, o passado era soterrado, mas não esquecido. 

Entretanto, a força do presente – marcado pela vitória dos regimes democráticos na 

guerra – não pôde ser contida pela aliança entre Getúlio e o PCB.  Campanhas como o 

“queremismo”58 e medidas que davam sinais de que Vargas pretendia perpetuar-se no poder, 

                                                 
56 Tal “armazenamento da experiência” ficaria evidente no contexto da década de 1980 quando, desligado do 
partido, Prestes passou a condenar o caminho político seguido na década de 1940. Tentando demonstrar que o 
partido não chegaria ao poder por meio da via pacífica de reformas, Prestes passou a buscar na memória os 
exemplos que corroborassem seu posicionamento naquele novo contexto; era o momento de trazer à tona os 
resquícios do passado. 
57 A euforia dos primeiros meses da anistia encobriu o verdadeiro sentido da medida concedida por Vargas. O 
ditador anistiou os presos políticos, porém, a maioria dos atingidos pela anistia enfrentaria o marasmo das 
comissões que julgariam cada caso. Com tal mecanismo seletivo de “esquecimento”, Vargas demonstrou que 
não estava tão disposto a “perdoar” seus opositores, como supunham os comunistas. Apesar de estar disposto a 
esquecer a repressão empreendida por seu governo, Getúlio demonstrava que a ameaça comunista da década de 
1930 não seria facilmente esquecida. 
58 O movimento “Queremos Getúlio”, conhecido também como “queremismo”, foi um movimento político 
surgido em maio de 1945 com o objetivo de defender a permanência de Vargas na presidência da República. 
Segundo Anita Prestes, os dirigentes Comunistas não eram “queremistas” e jamais defenderam a continuidade de 
Vargas no poder; pelo contrário, lutaram pelas eleições presidenciais e pela instalação da Constituinte. Para o 
PCB, apoiar Vargas e lutar por uma Assembleia Constituinte seria uma forma de evitar o golpe dos setores mais 
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adiando as eleições previstas para o final de 1945, levaram os liberais e as Forças Armadas a 

se aproximarem com um único objetivo: depor Getúlio Vargas. 

 Da mesma forma que em 1936, os liberais-democratas apoiaram o endurecimento da 

repressão contra os comunistas,59 em 1945, quando o povo começava a circular livremente; 

pareciam temer um movimento de bases e, assim, retiraram, pelo meio antiliberal do golpe de 

estado, o poder do “Vargas democrata” (ALMINO,1980). Sobre a atitude desses 

“democratas”, Prestes destacou em seu discurso de 26 de novembro de 1945: 

Naquela época, quando o sr. Getúlio Vargas marchava para a reação e de mãos 
dadas com o integralismo, tudo fazia para levar o Brasil ao fascismo, aqueles 
senhores políticos o apoiavam, tudo lhe davam. Por quê? Porque temiam o povo, 
concidadãos. E agora atacavam Getúlio Vargas. E se passavam a atacá-lo, a causa 
era a mesma, era porque Getúlio Vargas cedia ao povo e esses senhores continuam 
temendo o povo (PRESTES, 1947, p. 62). 

Para os liberais, o apoio de comunistas e “queremistas” a Getúlio Vargas 

representavam uma ameaça ao advento da democracia. Em nome dos “interesses da nação”, 

que clamava pela democracia, os liberais apelaram para as Forças Armadas para que 

interferissem e garantissem as eleições de dezembro de 1945, com a deposição de Vargas do 

poder. Entre as disputas políticas e os ressentimentos que envolviam comunistas, varguistas e 

udenistas, mais uma vez as Forças Armadas representariam o “fiel da balança”. 

Dentro desse quadro, alguns dos principais aliados de Getúlio passaram a conspirar 

com os políticos da oposição, com a intenção de darem fim ao regime. Oswaldo Aranha, Góes 

Monteiro, Eurico Dutra, Cordeiro de Farias, dentre outros, não eram mais fiéis escudeiros de 

Vargas; confabulavam com a oposição.  

Apesar da previsão de eleições presidenciais para dezembro de 1945, os antigetulistas 

tinham receio de que Vargas desse um novo golpe de Estado e, após longas conspirações 

entre a oposição liberal, militares liderados por Góes Monteiro e o ex-ministro da Guerra 

General Eurico Dutra se anteciparam a Getúlio Vargas e deram o golpe de Estado em 29 de 

outubro de 1945. Apesar de suas manobras, Vargas perdera a tutela militar necessária para 

manter-se no poder. 

                                                                                                                                                         
conservadores. Tratava-se de dar sustentação ao governo existente e pressioná-lo para a realização de eleições 
(PRESTES, 2006, p. 180).  
59 Reinaldo Pompeu de Campos (1982) destacou que, no período de 1935 e 1936, Vargas contava com um “dócil 
legislativo”, o qual, sob o pretexto de combate ao comunismo, reforçava o arsenal coercitivo de Vargas. Graças à 
aprovação do legislativo, o governo passava a contar com diversas armas para combater a “subversão”, tais 
como: Lei de Segurança Nacional, reformada; direito de cassar patentes de oficiais; direito de demitir 
funcionários públicos e civis sem processo (CAMPOS, 1982, p. 38). 
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Sem conseguir sustentar a dianteira dos acontecimentos e sem respaldo dentre os 

chefes militares, “mais frouxo que galinha que protege a ninhada” (LACERDA, 09 jun.1946, 

p. 02), Getúlio foi forçado a retirar-se de cena. O golpe de 29 de outubro de 1945 viria a 

colocar termo à ditadura varguista que, segundo Virgílio de Mello Franco (1946), “caiu de 

podre”. O fim da ditadura varguista abria um novo campo de expectativas e o futuro se 

sobrepôs ao passado, pelo menos enquanto durou a campanha eleitoral para Presidente da 

República. Em meio à euforia eleitoral, quem pagaria pelo arbítrio da ditadura? Após a anistia 

de 1945, o Estado Novo ainda poderia ser julgado? 

 

AS ELEIÇÕES DE 1945: NOVAS E VELHAS “TRAIÇÕES” 
 

Quando cruzava o céu do Rio Grande do Sul, a caminho de seu “exílio” em São Borja 

– após o golpe de 29 de outubro de 1945 –, Getúlio Vargas, meditativo, comentou com o 

sobrinho Serafim Dornelles: 

Deves ter ouvido dizer que a política se assemelha a um jogo de xadrez. 
Indiscutivelmente, em alguns pontos se assemelham. Por exemplo: eu sou uma 
pedra que foi movida da posição que ocupava. E eles pensam que vou permanecer 
aonde me colocaram. É o grande erro deles. Não sabem que vamos começar um 
novo jogo – e com todas as pedras de volta ao tabuleiro (ARAÚJO, 1985, p. 193).  

Acompanhado apenas pelo sobrinho, Getúlio voltava à sua terra natal, São Borja, após 

ser deposto da presidência da República pelos militares aliados aos liberais. Como ressaltado 

anteriormente, seus algozes, dentre eles antigos aliados como os generais Eurico Gaspar Dutra 

e Góes Monteiro, temendo um novo golpe de Vargas que evitasse a realização das eleições 

marcadas para 02 de dezembro de 1945, “despejaram” o chefe de Estado do Palácio 

Guanabara e passaram o comando da República para o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, José Linhares. 

Como apontou Getúlio Vargas em seu diálogo com o sobrinho Serafim, as peças se 

reorganizavam no tabuleiro para recomeçarem o jogo. Aquele era o momento da espera por 

uma nova partida, momento de abrir mão do passado. Em seu “exílio”, Getúlio aguardaria o 

início de uma nova partida que começaria com as eleições de 02 de dezembro de 1945. 

Bastava a Vargas, em silêncio, esperar. 

Getúlio dizia não guardar ódios e nem prevenções pessoais como aqueles homens 

ressentidos, envolvidos no golpe de 29 de outubro. Dentre os mentores do golpe, além dos 

chefes militares, estavam os “políticos profissionais” que formavam a frente antivarguista 
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reunida em torno do Brigadeiro Eduardo Gomes e sob a sigla da UDN.60 Para Getúlio, aquele 

era apenas um grupo de reacionários e “carcomidos”, sedentos por poder. Nesse sentido, o 

fim do Estado Novo representava a oportunidade dos liberais udenistas, sob a tutela dos 

generais, de recolocarem as peças no tabuleiro do jogo político do qual foram, 

gradativamente, colocados à margem.  

Após a deposição de Getúlio, abriu-se um tempo de grandes expectativas para os 

diferentes partidos nacionais que surgiram ao longo daquele ano.61 As eleições que 

ocorreriam em dois de dezembro eram vistas como a grande oportunidade de ascensão 

política, seja de grupos getulistas, comunistas ou udenistas. Nesse sentido, o resultado das 

eleições ditaria o futuro do país e, consequentemente, do ditador deposto.  

É importante ressaltar que aquelas eleições também estabeleceriam os rumos do 

passado, uma vez que, para os udenistas, aquele era o momento propício para reconquistarem 

o espaço político, mas também era o momento ideal para acertarem as contas com o passado, 

em relação à repressão varguista ou à “traição” dos comunistas ao apoiarem o ditador após a 

anistia. Se Vargas e os comunistas pretendiam fazer “tábula rasa” do passado, os liberais não 

estariam tão dispostos a esquecerem da ditadura. 

O futuro era promissor. Como candidato à presidência da República, a UDN lançara o 

Brigadeiro Eduardo Gomes, sobrevivente da revolta dos “18 do Forte”, de 1922, no Rio de 

Janeiro; o PSD lançara a candidatura do ex-ministro da Guerra durante o Estado Novo, 

General Eurico Gaspar Dutra62; o PCB apresentou como candidato à presidência o até então 

desconhecido político de Petrópolis-RJ, Yedo Fiúza.63 

                                                 
60 Com as articulações políticas de 1930, 1932 e 1937 gradativamente se configurou a oposição liberal contra o 
governo de Getúlio. Fruto de humilhações, derrotas e ressentimentos, após a anistia de 1945 o grupo se reuniria 
sob a bandeira da União Democrática Nacional (UDN), um partido marcado pelo sentimento de humilhação, 
pelo ressentimento e o desejo de vingança para reaver as posições perdidas. Após conspirarem com os militares 
para deporem Vargas, os udenistas viam nas eleições de 1945 sua oportunidade de chegarem ao poder e 
enterrarem, de vez, o varguismo. 
61 A lei eleitoral de maio de 1945 determinou a constituição de partidos de caráter nacional. Ao longo do ano de 
1945, foram fundados o Partido Republicano (PR), a União Democrática Nacional (UDN), o Partido Libertador 
(PL), a Esquerda Democrática (ED), o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Partido Social Democrático (PSD), 
o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido Social Progressista (PSP), o Partido Democrata Cristão (PDC) 
e o Partido Comunista do Brasil foi legalizado. 
62 Segundo Lacerda (1987), ao perceber a manobra dos liberais que lançavam um candidato militar, a fim de 
conquistar as fileiras das Forças Armadas para a campanha antigetulista, o hábil Getúlio Vargas decidiu lançar a 
candidatura do general Eurico Dutra com o objetivo de dividir as Forças Armadas. Segundo o jornalista, a 
candidatura de Dutra foi apenas mais uma manobra de Getúlio para que os liberais não chegassem ao poder. 
Entretanto, percebendo que Dutra confabulava com seus inimigos para depô-lo, Vargas tentou dar sua última 
cartada nomeando seu irmão Benjamim para chefiar a polícia do Distrito Federal. Os boatos de que “Beijo” seria 
nomeado chefe de polícia foi considerado o estopim para o golpe de 29 de outubro, pois os generais acreditavam 
que Vargas estaria armando um golpe para manter-se no poder. 
63 Luiz Carlos Prestes empenhou-se em encontrar um candidato à presidência que concorresse pela legenda do 
Partido Comunista Brasileiro, por concluir que não tinha muitas alternativas após a deposição de Vargas, pois o 
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De acordo com Lira Neto (2014), a campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes era 

“empolgante” diante da campanha de Eurico Dutra, uma vez que o ex-ministro de Vargas era 

péssimo orador. Além disso, sua dificuldade em falar em público era agravada pela língua 

presa que o levava a trocar s e c por x. Apelidado de “Grão-de-bico”, Eurico Dutra não vinha 

conseguindo atrair grande apoio à sua candidatura. Não obstante, sua situação se agravava 

pelo fato de ter sido ligado ao Estado Novo e, ao mesmo tempo, era acusado de ter traído 

Vargas. Para vencer o pleito eleitoral, Dutra precisaria do apoio político de Getúlio que, 

apesar de deposto e sem aliados políticos de força, ainda tinha grande influência sobre as 

massas. Restava saber se Getúlio estava disposto a “esquecer” as traições de 29 de outubro e 

se, de fato, não guardava rancores e ressentimentos. 

Apesar da iminente vitória eleitoral do Brigadeiro Eduardo Gomes e do apoio inicial 

de grande parte dos trabalhadores ao candidato lançado pelo PCB, faltando poucos dias para a 

realização do pleito a campanha de Eurico Dutra ganhou um novo ânimo. Depois de muito 

relutar sobre um possível apoio à Dutra, Getúlio Vargas enviou um comunicado ao povo em 

que manifestava seu apoio ao candidato do PSD e pedia à população que votasse em Dutra. 

Com o slogan “Ele disse: votai em Dutra”, o comunicado foi divulgado em grande parte do 

país. Para Vargas, seu apoio à Dutra era a última jogada para impedir que a oposição liberal 

chegasse ao poder e realizasse um verdadeiro julgamento de seu governo. Apesar de sentir-se 

traído pelo General que fora seu ministro durante o Estado Novo e participara diretamente do 

golpe que colocou termo ao seu governo, Vargas concordou com os argumentos de seu irmão 

Protásio, correligionário do PSD, que via em Dutra um mal menor do que o Brigadeiro. 

Protásio Vargas afirmava que Dutra era como o óleo de rícino: apesar de praticamente 

intragável, era necessário para evitar um mal maior, isto é, a ascensão da oposição varguista 

ao poder (NETO, 2014).  

Naquele momento era necessário redimir o passado e apoiar Dutra. Silenciar acerca 

das traições, tragar o “intragável” General que o traíra para evitar que, com a vitória do 

Brigadeiro Eduardo Gomes, o governo de Vargas passasse por um julgamento em que os 

principais aliados e amigos do ex-presidente poderiam sofrer duras perseguições. Além disso, 

o próprio Getúlio Vargas era alvo de discussões acerca de seu futuro político no país. Os 

jornais do período anunciavam que, diante da vitória do Brigadeiro, Vargas poderia ser preso 

                                                                                                                                                         
comunista havia negado apoio a UDN do Brigadeiro Eduardo Gomes e a Eurico Dutra, candidato pelo Partido 
Social Democrático (PSD). Além disso, ao lançar a candidatura à presidência da República do ex-prefeito de 
Petrópolis-RJ, Yedo Fiúza, político ligado a Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes pretendia atrair votos dos 
partidários do PTB, partido que não lançara candidato próprio. 
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ou, no mínimo expatriado. Os jornais de Chatô garantiam que, dentro da cúpula do governo 

de Linhares, trabalhavam com a hipótese de ordenar a deportação de Getúlio a qualquer 

instante (D.N. 05 nov. 1945). 

Entretanto, julgar o Estado Novo levaria não apenas Vargas ao banco dos réus. Em “O 

General Góes depõe” (1955), livro de Lourival Coutinho, Góes Monteiro deixou claro o 

motivo que o levou a impedir o julgamento e a punição de Getúlio Vargas: 

E usei como argumento, para defender meu ponto de vista, que o primeiro a ser 
responsabilizado, nesse caso, deveria ser eu mesmo, além do General Dutra e a 
maior parte dos participantes do movimento de 29 de outubro, co-responsáveis pelo 
que se passara durante o Estado Novo (Góes Monteiro apud COUTINHO, 1955, p. 
476). 

Julgar Vargas e o Estado Novo corresponderia a julgar os líderes do movimento de 29 

de outubro. Góes Monteiro, Eurico Dutra e Cordeiro de Farias eram apenas alguns dos antigos 

aliados de Getúlio que também se sentariam no banco dos réus. Diante de tais argumentos, o 

General Góes Monteiro conseguiu manter o Estado Novo livre de inculpações; o silêncio era a 

melhor via a ser seguida. 

Em 27 de novembro de 1945, Getúlio Vargas enviou, de São Borja, uma carta ao seu 

ex-secretário Luiz Vergara. Getúlio mostrou-se apreensivo com o destino de seus amigos e 

aliados que poderiam sofrer perseguições durante o novo governo que se instalaria após as 

eleições de dezembro de 1945. Sobre sua situação, Getúlio ressaltou: 

Quanto a mim, conformado com a situação, a medida que o tempo passa vou 
adquirindo maior serenidade para apreciar os acontecimentos. Os heróis da masorca 
que procuram vangloriar-se de seus feitos, em discursos e entrevistas, estão 
realmente em crise de medo como afirmas. Creio, porém, que esse medo não é tanto 
de mim. Com o tempo vou me transformando em um fantasma histórico, portanto, 
inofensivo. O medo desses generais é da prestação de contas a essas novas gerações 
de militares a quem iludiram, faltando com a verdade. Quando esta chegar a tuas 
mãos já se terão realisado [sic] as eleições. Aguardo depois tua visita com um 
churrasco e um chimarrão. Então recordaremos o que no meu governo se fez pelo 
Brasil e evocaremos, com saudade, os nomes dos amigos e leais colaboradores desse 
tempo. São pontos luminosos duma longa estrada percorrida. Quanto aos outros, que 
traíram ou que faltaram, serão os pontos obscuros que se esfumam com a distância 
(VARGAS apud VERGARA, 1960, p. 01. Grifo no original). 

 Os generais e os liberais que depuseram Vargas estavam em um momento de euforia. 

Os dois principais candidatos do pleito de dezembro de 1945, Dutra e o Brigadeiro Eduardo 

Gomes, haviam participado diretamente da deposição de Getúlio em outubro daquele ano. 

Sentindo-se traído, Vargas sabia que muitos daqueles generais que o “despejaram” do poder 

não conseguiriam explicar para a nação suas atitudes traiçoeiras, uma vez que, até pouco 

tempo, formavam o “braço armado” de Getúlio Vargas. 
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Alegando não se deixar contaminar por ressentimentos e paixões, “esquecido” das 

traições, Getúlio divulgou seu apoio à candidatura de Eurico Dutra que, àquela altura, parecia 

caminhar em direção a uma derrota histórica diante da campanha do Brigadeiro. Como 

afirmara em carta à sua filha Alzira, Getúlio Vargas se sentia um menino que observava de 

longe a preparação de um banquete; quando a mesa estivesse posta e os convidados 

começassem a se sentar, prontos para se servir, o garoto puxaria a toalha da mesa e, então, 

adeus banquete (PEIXOTO, 1963). 

Com efeito, o apoio de Vargas à candidatura de Dutra e sua candidatura a Senador e 

Deputado pelo PSD e PTB fizeram do ex-ditador o grande vitorioso das urnas em dezembro 

de 1945. Em contrapartida, as eleições não corresponderam às expectativas dos udenistas. 

Com o apoio de Getúlio Vargas e após a campanha dos “marmiteiros”,64 Eurico Dutra obteve 

larga vitória no pleito eleitoral.65 Os udenistas, tão empolgados com a campanha do 

Brigadeiro Eduardo Gomes, que parecia invencível, custavam a compreender a derrota. Sobre 

a surpresa dos udenistas diante da derrota eleitoral, Mello Franco declarou em 1946: 

No fragor da luta, nós próprios não nos demos conta dos resultados alcançados. Só o 
fato de se ter demolido a ditadura nos pareceu um triunfo maravilhoso, senão 
milagroso e, conseqüentemente, a não eleição de nosso egrégio candidato nos 
surpreendeu de tal forma, que terminou desencorajando os menos resistentes. [...] Os 
resultados eleitorais de 2 de Dezembro do ano passado indicam claramente que a 
ditadura de 15 anos não conseguiu apodrecer êste país. Parece-me, pois, insincero 
alegar-se que, com os resultados do pleito, perdemos a última oportunidade de 
conquistar a liberdade. (MELLO FRANCO, 1946, p. V-VI). 

Frustrado e surpreso pelo resultado do pleito eleitoral, Virgílio de Mello Franco não 

compreendia como o povo poderia continuar votando naqueles homens que fizeram parte do 

governo ditatorial. O político mineiro reconhecia que Vargas era um ditador, mas, de certa 

forma, amado pelo povo que não demonstrava um claro repúdio pelo regime deposto. Seu 

governo arbitrário não conseguiu “apodrecer o país”. Dessa forma, diante da falta de 

percepção do povo e da força política que Getúlio ainda representava, cabia aos udenistas 

lutarem para conquistar a liberdade democrática. 

                                                 
64 Mesmo sentindo-se traído por Dutra, após o golpe de 29 de outubro de 1945, Vargas apoiou seu antigo 
Ministro da Guerra para, assim, retirar votos do Brigadeiro Eduardo Gomes dentro das Forças Armadas. O apoio 
de Vargas e a campanha dos “marmiteiros” foram fatores decisivos na vitória de Dutra. Segundo Virgílio de 
Mello Franco, as “calúnias atiradas contra o Brigadeiro Eduardo Gomes” e aceitas por grande parte da população 
influenciaram o resultado do pleito eleitoral. O udenista elencou as seguintes “calúnias”: os partidários de Eurico 
Dutra afirmavam que o Brigadeiro Eduardo Gomes privaria aos negros os mais elementares hábitos de vida, de 
andar de bonde, de usar gravata, tomar banho no mar e ir ao cinema. Aos acatólicos seria intolerante, tornaria 
obrigatórias as missas e hóstias. Proibiria as mulheres do exercício profissional. Aos operários, os “queremistas” 
afirmavam que o Brigadeiro havia declarado não precisar dos votos dos “marmiteiros”, porque tinha o voto dos 
“granfinos”. (MELLO FRANCO, 1946, p. 52). 
65 Eurico Dutra obteve 55,4% dos votos; Eduardo Gomes 34,7%; Yedo Fiúza 9,7% e Rolim Teles 0,2%. In: 
DULCI, Otávio. A UDN e o anti-populismo no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 1986. 
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Indignado com o resultado eleitoral, Mello Franco afirmou: 

Deus e a História teem muita paciência. Nós, homens, nem tanto. Os acontecimentos 
ainda estão muito próximos. Falta-nos, por consequência, a necessária perspectiva 
para os apreciar com clareza. O trágico balanço da ditadura, com o seu imenso 
passivo de erros e crimes, ainda não está levantado (MELLO FRANCO, 1946, p. 
49). 

O udenista não conseguia entender com clareza os fatos. Como explicar o bom 

desempenho eleitoral de Vargas apenas poucos meses após sua deposição? Como explicar a 

derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes, símbolo da luta pela democracia? Os acontecimentos 

não adquiriam sentido, mas o udenista apostava no julgamento futuro da história e acreditava 

que, talvez, o resultado eleitoral refletisse a falta de empenho dos “democratas” de julgarem a 

ditadura e apresentarem um balanço dos crimes do Estado Novo. Nesse contexto e de acordo 

com o grupo liberal, só a história poderia fazer justiça ao famigerado pleito eleitoral de dois 

de dezembro.  

Udenistas como Virgílio de Mello Franco e Carlos Lacerda passariam a se empenhar 

pela disseminação da verdade histórica e pela condenação do Estado Novo e, desse modo, 

exigiam que os udenistas eleitos para a Constituinte fizessem o mesmo, visto que apenas a 

elucidação das arbitrariedades da ditadura varguista poderia levar a nação a repudiar o 

passado. 

Apesar da frustração udenista com os resultados eleitorais de seu candidato 

presidencial, Brigadeiro Eduardo Gomes, restou aos deputados e senadores eleitos o consolo 

de poderem integrar a Constituinte que estava prevista por decreto desde 12 de novembro 

daquele ano.66 Por conseguinte, mesmo tendo um herdeiro do Estado Novo no governo, os 

udenistas ainda dispunham do espaço político da Assembleia Nacional Constituinte de 1946. 

Como destacou Mello Franco (1946), com a derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes a UDN 

não perdera a “última oportunidade de conquistar a liberdade”, uma vez que elegera a segunda 

maior bancada para a Assembleia Constituinte. Nesse sentido, o partido ainda poderia 

influenciar na elaboração da nova Carta Constitucional brasileira. A UDN não perdera sua 

razão de ser com a deposição de Vargas em 1945, haja vista que este ainda representava uma 

ameaça constante aos udenistas; portanto, cabia-lhes continuar a luta que por ora era 

cimentada pelos usos do passado. 

                                                 
66 É necessário ressaltar que a definição de uma Constituinte não ocorreu no governo Vargas; só após a sua 
deposição em outubro de 1945, sob o governo provisório de José Linhares – Ministro do Supremo Tribunal 
Federal – foi decretada a Lei Constitucional n.º 13, de 12 de novembro daquele ano. A lei estabelecia que o 
Congresso a ser eleito em dezembro de 1945 assumiria poderes Constituintes. 
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Muitos políticos da UDN, além de imputarem a derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes 

aos boatos difundidos pelos queremistas sobre os “marmiteiros” e ao apoio de Vargas a Dutra, 

atribuíam, também, a derrota do Brigadeiro aos comunistas. Segundo Carlos Lacerda (1987), 

a candidatura de Yedo Fiúza fora um pretexto para retirar votos do Brigadeiro.67 Como já 

ressaltado, os comunistas, desde 1935, eram conhecidos como os traidores da pátria; em 1945, 

anistiados, mais uma vez os comunistas eram vistos como os traidores dos interesses 

nacionais, já que se aliaram ao ditador. Sobre a traição comunista em 1945, Carlos Lacerda 

publicou a sua famosa carta ao Brigadeiro Eduardo Gomes: 

A força que poderia ter sido uma grande aliada do movimento democrático – refiro-
me expressamente aos comunistas, – pelas suas tradições de luta contra o fascismo, 
pela combatividade e disciplina de seus órgãos, foi, no entanto, traída pelos seus 
chefes, que se puseram a transacionar com a ditadura, carreando para o senhor 
Getúlio Vargas um apoio que o reforçou no momento preciso em que ele se via 
sacudido no fragor do vosso arremesso. Com a sua política de corça mansa, o sr. 
Luís Carlos Prestes traiu o povo brasileiro antes mesmo de sair da Penitenciária; 
libertado pela nossa campanha, continuou a trair e traindo voltará à cadeia, senão 
mesmo ao cemitério, pela sua inércia e pelo espírito negocista que presidiu a atitude 
do seu partido. [...] E aí o temos, o caudilho da esquerda, com suas iluminações de 
profeta convertido em cão de guarda da ditadura, a concentrar sobre a campanha 
democrática os seus rancores e despeitos (LACERDA, 16 dez. 1945, p. 02). 

Para Lacerda e os udenistas, ao abrir mão do passado o PCB renegou sua dignidade. 

Comparados, por Lacerda, a “gatas que rosnavam no telhado”, os comunistas eram vistos 

como oportunistas que, para chegarem ao poder, renegavam o seu passado e se silenciavam 

sobre as agruras vividas ao longo do regime varguista. Nesse sentido, para a UDN o PCB era 

um partido estrangeiro que traíra a causa nacional ao apoiar Getúlio Vargas e se opor aos 

udenistas. A caçada aos comunistas retornaria na Assembleia Constituinte de 1946. Prestes e 

seus correligionários teriam de deixar a “ilha dos Lotófagos” e voltarem ao antigo posto: “os 

indesejáveis da pátria”. 

Na Constituinte, os udenistas esperavam por às claras o passado, trazer à tona as 

lembranças para que estas servissem aos combates políticos do presente. Mas, antes de 

denunciarem os atos da ditadura, os udenistas não se esqueceram da “traição” comunista após 

a anistia e nas eleições de 1945. Da convenção da UDN realizada antes da posse na 

Constituinte, o Correio da Manhã destacou: 

O que negávamos já está destruído, mas o que pregamos ainda não está constituído 
em lei. Estamos vivendo um período característico, um intervalo, entre alguma coisa 

                                                 
67 Sobre o tema, confira os seguintes artigos publicados no Correio da Manhã: Artigos de Edmundo Muniz - A 
falsificação das idéias (26/08/1945) e Posição Definida (05/08/1945); Artigo de Mário Pedrosa – Iniciação 
Totalitária (12/08/1945); Artigos de Carlos Lacerda – Movimento de idéias (19/08/1945) e Carta a Eduardo 
Gomes (16/12/1945). 
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que acabou e outra que ainda não começou. Vitoriosa no terreno das ideias, sem ter 
obtido a consequente vitória nas urnas, a U.D.N. necessita agora de muito mais 
firmeza, coesão, combatividade e patriotismo para desempenhar o seu papel (C.M. 
29 jan. 1946, n.p.). 

Os udenistas tinham consciência de que suas expectativas ainda não haviam sido 

atendidas, uma vez que depuseram Vargas, mas não elegeram o Brigadeiro. Cientes de que 

viviam um tempo latente, os udenistas viam na Assembleia Constituinte a sua última chance 

de consolidar seus ideais e evitar o retorno de Vargas ao poder, mesmo que para isso fosse 

necessário aliar-se a Dutra, pedestal do Estado Novo. 

 Enquanto Getúlio Vargas aguardava o recomeço do jogo, observando em silêncio a 

partida, udenistas e comunistas chegavam à Assembleia Constituinte dispostos a continuarem 

na disputa. Enquanto Vargas e os comunistas estavam dispostos a recomeçarem o jogo 

abrindo mão do passado, os udenistas davam sinais de que sua principal arma contra seus 

inimigos seria justamente o passado. Restava avaliar quais as experiências ainda fariam 

sentido naquele novo contexto. Abria-se outro tempo, todavia impregnado pelo ranço do 

passado. 



CAPÍTULO 3: O LEGADO 
 
 

A CONSTITUINTE DE 1946: ENTRE O PASSADO E O FUTURO 
 

  

A presença do passado é uma constante em nossas vidas. As reminiscências, vestígios 

e rastros deixados pelo vivido influenciam diretamente as relações que se estabelecem entre 

passado e futuro. Alguns rastros permanecem na memória, outros se apagam com a ação do 

tempo ou preteridos pelas escolhas do presente. A gestão da memória, que seleciona o que 

fica e o que é sepultado do passado, é um processo difícil de ser mensurado, uma vez que 

cada grupo, indivíduo ou geração estabelece relações diferentes de apropriação do tempo 

histórico e, consequentemente, dos usos do passado. 

Reinhart Koselleck (2006) apontou que o sujeito se recorda de fatos vivenciados de 

acordo com suas necessidades do presente, do seu espaço de experiências e horizonte de 

expectativas. Dessa forma, a memória se constitui a partir do diálogo entre o vivido e o 

esperado; a partir do presente, a memória coloca passado e futuro em relação.  

Neste capítulo, tem-se a intenção de analisar os debates sobre a anistia na Constituinte 

de 1946, com vistas a mensurar como foram relacionadas as experiências dos parlamentares 

que viveram o Estado Novo e as expectativas sobre a constituição de um sistema democrático 

no Brasil. Isto é, como passado e futuro foram negociados por meio dos debates sobre a 

anistia. 

Em 1946, durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, Virgílio de Mello 

Franco publicou um extenso relatório sobre a campanha da UDN no pleito de dezembro de 

1945. Frustrado e indignado com a derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes e a vitória de 

Eurico Dutra, o udenista buscou explicações para os fatos que pareciam não adquirir sentido. 

Com a esperança de que a Assembleia Constituinte reparasse o mal e o retrocesso 

democrático causado pela vitória de Dutra e a eleição de Vargas para o parlamento, Mello 

Franco incitou seus correligionários a buscarem exemplos no passado: 

Um cético moderno, porém, de incontestável lucidez, notou que a única forma de 
prever o futuro sem errar grosseiramente é a de imaginá-lo igual ao passado. [...] 
convém que todos os homens de responsabilidade meditem sobre as lições do 
passado e tomem as precauções que a experiência aconselhar ao seu patriotismo 
(MELLO FRANCO, 1946, p. XII). 
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Imaginar o futuro igual ao passado pressupunha não abrir mão das experiências diante 

das expectativas que se esboçavam naquele contexto de transição. Os partidários de Vargas, 

de Prestes, de Dutra ou do Brigadeiro Eduardo Gomes chegaram à Constituinte com um fardo 

do passado ligado a intrigas, traições, ressentimentos e paixões políticas. A Constituinte seria 

o lugar e o momento propício para reavaliarem o passado e constituir meios para a 

concretização de seus projetos políticos. Passado, presente e futuro eram postos frente a 

frente. Diante dos conflitos políticos se configuravam, também, os conflitos de memória.  

Os liberais chegaram à Constituinte com o claro objetivo de não apenas garantirem a 

sua ascensão ao poder, mas também de acertar as contas com Getúlio Vargas e com os 

comunistas. Sobre a necessidade de julgar a ditadura, a revista Careta publicou: 

O Brasil é, há quinze anos, um país que espera. [...] Esperando o fim do Estado 
Novo, esperavamos ao mesmo tempo o fim de todas as calamidades correlatas que 
nos afligiam [...]. Esperando que o Govêrno tome contas à Ditadura, preste 
esclarecimentos à Nação, fale com clareza e sinceridade – e ponha na cadeia os 
gatunos, os negocistas e os aproveitadores que levaram o país à situação de 
insolvabilidade em que nos achamos. Esperando...Esperando sempre! [...] Mas 
vamos esperar até quando? Dolorosa interrogação! (CARETA, 02 mar. 1946, p.15). 

Pelo que tudo indicava, conforme as expectativas dos parlamentares e de parte da 

nação, a Assembleia Nacional Constituinte de 1946 encerraria o tempo da espera, fecharia um 

ciclo e iniciaria um novo tempo. Aquele era o momento propício para colocar o passado 

varguista no banco dos réus. Entretanto, também era o momento de elaboração do futuro do 

país. Espaço e período latente, encruzilhada do tempo, a Constituinte era o momento decisivo 

para a consolidação dos ideais das diversas correntes políticas ali representadas. 

Apesar da preocupação com o julgamento do passado na Constituinte, no que diz 

respeito à bancada liberal, parte-se da perspectiva de que naquele ambiente de renovação 

política, intervalo para criação de um novo tempo, o tema da anistia colocou em evidência 

questões voltadas não apenas para o passado, mas também para o futuro, questões pujantes 

tanto nas disputas de memória, quanto nas disputas de poder político. 

Como citado no capítulo anterior, Getúlio havia declarado à imprensa, em 03 de março 

de 1945, que caberia ao parlamento, futuramente eleito, a tarefa de ampliação da anistia. Para 

Vargas, naquele início de 1945 a anistia ainda trazia muitos inconvenientes dentro das Forças 

Armadas, portanto era preciso tratar o tema com cautela. Todavia, na Constituinte de 1946 o 

futuro estava à porta e o passado parecia não ter encontrado, ainda, um lugar de acomodação. 

Dessa forma, aquele era o momento ideal para, por meio da discussão acerca da anistia, 

negociar o passado e o futuro da nação. Restava saber se o passado daria lugar ao futuro. 
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Um ano após a precária anistia concedida por Getúlio Vargas, os anistiados 

continuavam à espera de sua reversão aos antigos cargos. Aqueles que conseguiram retornar a 

seus postos foram beneficiados por medidas individuais que abrangeram, principalmente, os 

integralistas. Mas, para os comunistas, o passado continuava engavetado no birô dos oficiais 

ligados aos generais Góes Monteiro, ministro da Guerra, e Eurico Dutra, presidente da 

República. 

As Comissões de Reversão dos Anistiados tinham um caráter secreto e trabalhavam 

com morosidade. As escassas publicações no Diário Oficial atestavam o que muitos 

comunistas já tinham percebido logo nos primeiros meses após a anistia: eles não tinham mais 

lugar nas Forças Armadas brasileiras. Apesar de o contexto internacional favorecer o 

crescimento político dos comunistas, nas fileiras militares no Brasil eles seriam sempre os 

traidores de 1935. Eis o pesado fardo que carregariam até meados da década de 1980.  

A anistia surgiria como um dos temas mais polêmicos e delicados da Constituinte de 

1946; afinal, o tema lidava não apenas com os conflitos do passado, mas também com as 

articulações que esboçavam o futuro. A anistia representava um tema que envolvia 

ressentimento, ódio e humilhação, que colocava passado e futuro em jogo, mas que acabou se 

tornando um tabu para os constituintes, visto que envolvia também questões políticas do 

presente e do futuro. Apesar da ânsia dos udenistas em julgarem o passado, a anistia foi pouco 

debatida no plenário da Constituinte;68 muitos parlamentares se esquivaram do debate e das 

votações acerca do tema e, por fim, a polêmica demonstrou como o passado ainda poderia 

servir para as negociações políticas do presente. Resta-nos analisar por que o tema ficou 

praticamente estagnado na Constituinte. Se as principais correntes políticas da Assembleia 

Constituinte de 1946 tinham um forte vínculo com o passado, por que a anistia foi relegada a 

um plano secundário? 

Apesar de pouco debatido, o tema da anistia apresenta ruídos que podem nos dar pistas 

acerca dos usos do passado e das transmissões das lembranças em relação ao Estado Novo. 

Dentro desse quadro, neste capítulo pretende-se analisar os debates sobre a anistia no plenário 

da Constituinte de 1946 e, desta forma, tentar encontrar as pistas para a compreensão das 

experiências vividas pelos homens do período, antes que tais experiências se tornassem, ou 

não, história. 

A despeito das expectativas em torno da Constituinte, a Assembleia foi instalada sob 

uma clara evidência de que o passado ainda estava presente. Getúlio Vargas, figura central do 

                                                 
68 Apesar de poucas sessões dedicarem-se ao tema, quando a anistia foi levada ao debate gerou grande polêmica 
no plenário e na imprensa. 
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passado ditatorial, estava politicamente enfraquecido e sem grandes aliados políticos ou 

militares; entretanto, contava com o apoio das massas que o elegera como um dos senadores 

mais votados no pleito de 1945. Além disso, muitos de seus antigos aliados continuavam no 

poder, como era o caso do próprio presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra. 

Conforme já destacado, Dutra fora ministro da Guerra de Getúlio Vargas. Por sua vez, 

nomeou como seu sucessor no ministério em 1946 o General Pedro Aurélio de Góes 

Monteiro, que fora um dos principais nomes do Estado Novo. Também é possível mencionar, 

dentre outros, os nomes de João Neves da Fontoura, ministro das Relações Exteriores, e o 

embaixador do Brasil na Argentina, João Batista Luzardo, homens próximos de Vargas e que 

continuavam no poder durante o governo de Dutra.69  

Diante da continuidade do passado, em primeiro de fevereiro de 1946 o Correio da 

Manhã destacava a necessidade de Dutra empreender um exame de consciência e cortar o 

cordão umbilical que o ligava à ditadura varguista. Era preciso que Dutra se divorciasse do 

passado e contribuísse para a escavação da vala que separaria o passado do futuro. Nesse 

sentido, o periódico completou: 

Trata-se de salvar o Brasil, de tirá-lo do atoleiro, de levá-lo pela mão como um 
enfermo, para que se refaça de uma doença grave e longa, que o deixou quase 
agonizante. O general Dutra conhece em todos os pormenores a via crucis seguida 
pelo país cuja direção lhe caberá exercer. Foi ele parte ativa no governo passado, 
mas no dia 29 de outubro, perante a nação, tendo participado do pronunciamento 
militar que acabou em poucas horas com o caudilhismo, ele praticou um ato de 
contrição (CORREIO DA MANHÃ, 01 fev. 1946, p. 04). 

Apesar de o golpe de 29 de outubro não ter representado um claro rompimento com o 

legado do Estado Novo, para os liberais aquele era um marco do rompimento de importantes 

lideranças políticas e militares com Getúlio Vargas. Desse modo, o momento de elaboração 

da nova Constituição marcaria a abertura definitiva do fosso entre o passado ditatorial e o 

futuro democrático. Isso significava que, de acordo com os liberais, Dutra precisava “queimar 

as pontes” atrás de si.  

Ao contrário do que Vargas objetivou em 1945 – trocar o cenário e os “atores” –, mas 

continuar protagonizando a cena, em 1946 muitos dos “atores” da ditadura continuavam no 

palco com o mesmo cenário. E Vargas observava, do “exílio” em São Borja, à espera de um 

momento propício para voltar à cena. Dessa forma, além dos “sustentáculos” do regime que 

se mantinham no poder, Vargas era um ausente presente. Apesar de ter adiado sua posse, 

                                                 
69 De acordo com Eli Diniz o legado institucional varguista não foi desmontado com a queda do Estado Novo. A 
redemocratização do país, no pós-1945, não afetou substancialmente o centralismo administrativo e o estilo de 
gestão do governo de Vargas. 
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enquanto senador, na Constituinte, Getúlio era o sujeito oculto, aquele que tinha um “poder 

magnético” e levava o passado a comandar o presente (NOGUEIRA, 2005). Mesmo fora de 

cena, Getúlio Vargas parecia continuar como um dos personagens principais do cenário 

político. 

Ciente desse passado presente que influenciava os trabalhos da Constituinte, o 

jornalista Carlos Lacerda escreveu, ao longo do ano de 1946, uma série de artigos referindo-se 

a Vargas como “Rebeco, o ditador inesquecível”. A clara referência ao famoso filme de 

Alfred Hitchcock evidenciava o poder do passado sobre as transformações do presente, ou 

melhor, apesar de fora de cena, a presença de Vargas e de seus aliados intimidava a “jovem 

democracia” desposada em 02 de dezembro de 1945.70 Em um desses famosos artigos, Carlos 

Lacerda advertiu Dutra para livrar-se da herança deixada por “Rebeco Vargas”: 

V. Exa. matou Rebeco, o ditador. Alguns dizem que matou sozinho. O PSD garante 
que V. Exa. não matou, apenas aleijou. O fato, porém incontestável é que o senhor 
participou do massacre simbólico de 29 de outubro [...]. Convocou núpcias, então 
com a Democracia. [...] Aí vem a Constituição. No bojo do projeto, germinam os 
germes da ditadura. As governantas da mansão de V. Exa., como a de Maxim 
Winter, têm por V. Exa. zelos em nome de Rebeco. Querem sepultar V. Exa. nas 
flores da sua retórica estafada e fazer, afinal, com que por sugestões da lembrança 
do antigo ditador, V. Exa. modifique o enredo, ressuscitando Rebeco em seus 
métodos e práticas, para trucidar a nova, a descuidosa, a frágil menina que V. Exa., 
quase pela força, mas com promessas calorosas, desposou em 2 de dezembro 
(LACERDA, 2000, p. 384-386). 

Getúlio Vargas era, ao mesmo tempo, passado e presente. Os constituintes viviam, 

assim, um tempo intermediário no qual o futuro ainda não podia ser prognosticado e o 

presente, que tinha um “condestável do Estado Novo” à frente do governo, não conseguira 

romper definitivamente com o passado (ALMINO, 1980). Foi nesse clima de pressão do 

passado e urgência do futuro que os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte tiveram 

início em 1946. 

                                                 
70 Em 1940, foi lançado o filme Rebeca, a mulher inesquecível, dirigido por Alfred Hitchcock. O filme tinha 
como temática as memórias persistentes acerca de um passado que, embora em ruínas, ainda conduzia o 
presente. O longa-metragem narrou a história de uma jovem que se casou com o viúvo Maxim Winter; 
entretanto, as lembranças da falecida esposa de Maxim não permitiam que o novo casal seguisse adiante. A casa, 
os criados, os objetos, tudo lembrava Rebeca, personagem que, embora não apareça na tela, está sempre presente 
e conduz a história. As memórias acerca de Rebeca sufocavam a segunda esposa que não conseguia se equiparar 
à imagem da falecida. Todavia, no desenrolar da história, o viúvo revela que não amava Rebeca, pois esta era vil 
e má, por isso a liquidou. Porém, ao manter a casa e a criadagem, o passado o cercava e o aprisionava sem 
permitir que este seguisse novos rumos com sua segunda esposa. Sucesso de bilheteria, Rebeca, a mulher 

inesquecível chamou a atenção do jornalista Carlos Lacerda que passou a escrever longos artigos nos quais 
comparava a situação narrada no filme com a política brasileira em 1946. Para Lacerda, Getúlio Vargas 
representava Rebeca (Rebeco), passado que insistia em atormentar o presente; Dutra era o viúvo Maxim que ao 
perceber que Rebeca era má, liquidou-a, mas não se livrou de sua casa e de seus criados que amavam Rebeca. A 
segunda esposa, incógnita e assustada, representava a democracia brasileira que insistia em ficar naquela casa 
que em tudo lembrava Rebeca.  
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Em 1.º de fevereiro, um dia após a posse do novo presidente da República, sob a 

direção de Valdemar Falcão, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, foram abertos os 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Reunidos no Palácio Tiradentes os 297 

deputados e 41 senadores, que integravam nove partidos,71 tinham a difícil tarefa de 

“sepultar” a ditadura e elaborar uma nova Carta Constitucional que garantisse os alicerces do 

sistema democrático que germinava no contexto pós-guerra. Em outras palavras, o novo 

governo e a Assembleia tinham a tarefa de sepultar os resquícios dos 15 anos de ditadura e, 

dessa forma, elaborar os novos rumos que a nação tomaria. Contudo, nem todos os políticos 

daquele contexto estavam dispostos a sepultar a máquina estadonovista.   

Logo na primeira semana de trabalhos da Assembleia, José Eduardo de Macedo 

Soares, em seu Diário Carioca, advertiu os constituintes para a necessidade de olharem para 

frente e não se preocuparem mais com a ditadura passada. Para o jornalista, os parlamentares 

não deviam “bulir com a defunta” ditadura que, aliás, não estava tão “morta” como os 

mentores do golpe de 29 de outubro de 1945 imaginaram: 

[...] não é uma anistia, muito menos uma transação. As grandes questões políticas do 
passado, presente e do futuro devem, entretanto, esperar um pouco, enquanto pomos 
ordem na República. Depois, oportunamente, ajustaremos as contas, como tanto 
convém ao fortalecimento da legítima autoridade como ao conhecimento da 
verdadeira responsabilidade nos atos de govêrno no país (DIÁRIO CARIOCA, fev. 
1946, p. 09). 

Segundo Macedo Soares, a nação deveria continuar esperando o momento oportuno 

para ajustar as contas com a ditadura, uma vez que a Assembleia representava o momento de 

reorganização da nação e não de julgamento do passado. Dessa forma, o jornalista advertia os 

constituintes para que não se prendessem a ressentimentos e paixões políticas, pois, naquele 

momento de transição, a frágil democracia merecia cuidados que a fortalecessem e, assim, 

evitassem o retorno ou a permanência do passado. Nessa perspectiva, Macedo Soares 

considerava que aquele não era o momento ideal para acertar as contas com o passado, mas o 

momento de consolidação da democracia. 

Apesar de advertir para a necessidade de adiamento do julgamento da ditadura, 

Macedo Soares trouxe para o centro da questão a ideia de que a Constituinte era o momento e 

o local ideal para o restabelecimento e a consolidação da democracia brasileira. Embora, a 

                                                 
71 Número de parlamentares por partido na Constituinte, incluindo os suplentes que tomaram posse: PSD 
(Partido Social Democrático) – 185 (54,7%); UDN (União Democrática Nacional) – 89 (26,3%); PTB (Partido 
Trabalhista Brasileiro)– 23 (6,8%); PCB (Partido Comunista do Brasil) – 16 (4,7%); PR (Partido Republicano) – 
12 (3,7%); PSP (Partido Social Progressista) – 08 (2,4%); PDC (Partido Democrata Cristão) – 02 (0,6%); ED 
(Esquerda Democrática) – 02 (0,6%); PL (Partido Libertador) – 01 (0,3%). Total: 338. (In: BRAGA, 1998, p 
40). 
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princípio, nem todos os constituintes estivessem dispostos a adiarem o acerto de contas com o 

passado, era unânime o discurso em defesa da construção e consolidação da democracia 

empreendida pela Assembleia. 

Naquele contexto pós-guerra, todos os partidos tentavam se associar ao conceito de 

democracia. Comunistas, udenistas, varguistas, ex-integralistas, todos se autointitulavam 

democratas. Segundo Yvonne de Miranda (1982), a palavra democracia era pronunciada na 

maioria dos discursos e em todas as direções, à esquerda e à direita. Dentro dessa mesma 

perspectiva, Octaciano Nogueira (2005) destacou que os partidos que compunham a 

Assembleia diziam-se “democratas”. Em contrapartida, o adversário era considerado sempre o 

reacionário e o golpista que atentava contra a frágil democracia brasileira. 

Nesse campo de discursos, quem, de fato, carregaria a bandeira da democracia naquela 

Assembleia? Se todos os constituintes eram “democratas”, a luta comum entre aqueles 

parlamentares era contra os inimigos da democracia, contra os fascistas e reacionários. Porém, 

quem eram os reacionários? Como destacou João Almino (1980), geralmente a acusação de 

fascista ou reacionário caía no vazio, uma vez que todos se autodenominavam democratas, até 

mesmo os comunistas. 

Para Otávio Mangabeira,72 líder da bancada udenista na Assembleia de 1946, aquela 

era uma fase crucial de restauração democrática; caso contrário, o passado poderia retornar. 

Dentro desse quadro, o udenista baiano ressaltou: 

não tenhamos ilusões; estamos diante de uma encruzilhada. Ou a democracia 
brasileira consegue fazer das cinzas do Estado Novo totalitário o adubo de que 
ressurge mais robusta, ou não resistirá aos abalos econômicos, políticos e sociais, a 
que vive tão exposto o mundo contemporâneo. (ANC, 14 mar.1946, p. 14). 

Otávio Mangabeira deixou clara a perspectiva da bancada udenista em relação à nova 

era que viviam: 1946 era o ano das expectativas e da “restauração da democracia brasileira”. 

                                                 
72 Mangabeira foi um dos maiores adversários da Revolução de 1930. Enquanto Ministro das Relações 
Exteriores durante o governo de Washington Luís, apoiou a candidatura presidencial de Júlio Prestes. Porém, 
com a vitória dos revolucionários, Otávio Mangabeira foi exilado na Europa entre o período de 1930-1934. 
Mantendo a oposição ao governo de Getúlio Vargas, ao retornar do exílio apoiou a candidatura de Armando de 
Salles Oliveira à presidência da República. Todavia, com o golpe de 10 de novembro de 1937, Mangabeira foi 
preso e dividiu a cela com o coronel Euclides Figueiredo, outro ferrenho opositor do governo Vargas. De dentro 
do cárcere os dois prisioneiros tomaram  parte na organização do malogrado putsch Integralista em 1938 contra o 
presidente Getúlio Vargas. Após sua libertação em 1938, Mangabeira seguiu para um longo exílio em Nova 
Iorque e só retornou ao Brasil após a anistia de 1945. Exercendo uma intensa atividade política no período final 
do Estado Novo, participou da fundação da União Democrática Nacional (UDN) em 1945, sendo o seu primeiro 
presidente. Eleito para a Constituinte de 1946 pela legenda da UDN baiana foi o líder de sua bancada e ocupou a 
tribuna diversas vezes para fazer longos pronunciamentos, definindo a postura da minoria na Assembleia 
(BRAGA, 1988). 



 

 

Entretanto, a democracia em que viviam naquele período de transição, como destacou o líder 

da UDN, fora gerada no ventre da ditadura e, 

Como já destacado no texto, diante das mudanças provocadas por pressões internas e 

externas, a ditadura estadonovista, em um movimento de “aut

Mas deixou herdeiros que ainda ocupavam o

herança, os parlamentares de 1946 deram início aos trabalhos da Assembleia

que a democracia daquele período era a encenação de um novo espetáculo, porém com os 

mesmos atores no palco (NOGUEIRA

Apesar do novo cenário, os personagens já eram bastante conhecidos em quase todo o 

país. O Diário de Notícias, ao descrever a chegada dos parlamentares ao 

em 1.º de fevereiro, destacou: 

Alguns já velhos con
Outros, tateiam, indagam. A bancada udenista fluminense surge precedida do sr. 
Soares Filho. São 13:45. Apareceram conhecidas figuras do regime ditatorial 
extinto: srs. Sousa Costa, Agamenon Magalhães, Nereu Ramos, Georgino
Amaral Peixoto, Cirilo Junior. A bancada “queremista” entra desconfiada, apesar da 
desenvoltura “clownesca” do sr. Barreto Pinto
1946, p. 03)

O passado adentrava a Assembleia: os comunistas com seu fardo; os udenista

“ressentidos”; queremistas-varguistas e ex

da Assembleia seria o campo de acareação entre as diferentes experiências vividas ao longo 

da ditadura, bem como entre as diferentes expectativas para a nação. 

Em março de 1946, a revista 

corriqueiras do cenário político brasileiro:

 

    Figura 2: 

 JECA – Precisamos de caras novas “seu” Dutra. Certas máscaras já estão tão 
batidas que ninguém quer usa

Fonte: Revista Careta, 23 mar. 1946

 

democracia em que viviam naquele período de transição, como destacou o líder 

da UDN, fora gerada no ventre da ditadura e, portanto, era herdeira do Estado Novo. 

no texto, diante das mudanças provocadas por pressões internas e 

externas, a ditadura estadonovista, em um movimento de “autofagia”, começou a se dissolver. 

deixou herdeiros que ainda ocupavam o cenário político em 1946. Conscientes de tal 

herança, os parlamentares de 1946 deram início aos trabalhos da Assembleia

que a democracia daquele período era a encenação de um novo espetáculo, porém com os 

mesmos atores no palco (NOGUEIRA, 2005).  

Apesar do novo cenário, os personagens já eram bastante conhecidos em quase todo o 

, ao descrever a chegada dos parlamentares ao 

 

Alguns já velhos conhecidos dos meandros do palácio movem
Outros, tateiam, indagam. A bancada udenista fluminense surge precedida do sr. 
Soares Filho. São 13:45. Apareceram conhecidas figuras do regime ditatorial 
extinto: srs. Sousa Costa, Agamenon Magalhães, Nereu Ramos, Georgino
Amaral Peixoto, Cirilo Junior. A bancada “queremista” entra desconfiada, apesar da 
desenvoltura “clownesca” do sr. Barreto Pinto (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 02 fev. 
1946, p. 03). 

O passado adentrava a Assembleia: os comunistas com seu fardo; os udenista

varguistas e ex-integralistas em silêncio. Dessa forma, o plenário 

da Assembleia seria o campo de acareação entre as diferentes experiências vividas ao longo 

da ditadura, bem como entre as diferentes expectativas para a nação.  

a revista Careta publicou uma charge em referência às figuras 

corriqueiras do cenário político brasileiro: 

Figura 2: O presidente Dutra conversa com Jeca. 

 
Precisamos de caras novas “seu” Dutra. Certas máscaras já estão tão 

batidas que ninguém quer usa-las nem no carnaval...                               

Fonte: Revista Careta, 23 mar. 1946, p. 04. 
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democracia em que viviam naquele período de transição, como destacou o líder 

portanto, era herdeira do Estado Novo.  

no texto, diante das mudanças provocadas por pressões internas e 

ofagia”, começou a se dissolver. 

cenário político em 1946. Conscientes de tal 

herança, os parlamentares de 1946 deram início aos trabalhos da Assembleia, tendo em vista 

que a democracia daquele período era a encenação de um novo espetáculo, porém com os 

Apesar do novo cenário, os personagens já eram bastante conhecidos em quase todo o 

, ao descrever a chegada dos parlamentares ao Palácio Tiradentes, 

movem-se com presteza. 
Outros, tateiam, indagam. A bancada udenista fluminense surge precedida do sr. 
Soares Filho. São 13:45. Apareceram conhecidas figuras do regime ditatorial 
extinto: srs. Sousa Costa, Agamenon Magalhães, Nereu Ramos, Georgino Avelino, 
Amaral Peixoto, Cirilo Junior. A bancada “queremista” entra desconfiada, apesar da 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 02 fev. 

O passado adentrava a Assembleia: os comunistas com seu fardo; os udenistas 

. Dessa forma, o plenário 

da Assembleia seria o campo de acareação entre as diferentes experiências vividas ao longo 

publicou uma charge em referência às figuras 

Precisamos de caras novas “seu” Dutra. Certas máscaras já estão tão 
                               D.P.F.               
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Com suas características satíricas, a revista Careta fazia uma crítica à manutenção do 

passado por meio de figuras políticas já bastante conhecidas do período ditatorial. Afinal, o 

golpe de 29 de outubro colocara, ou não, fim ao Estado Novo? 

Apesar de um novo governo, o Brasil contava com um cenário político semelhante ao 

do período ditatorial. Dutra governava o país sob a batuta da Constituição de 1937, seus 

ministros eram remanescentes do Estado Novo como, por exemplo, o ministro da Guerra 

Góes Monteiro. Além disso, o PSD e o PTB, partidos ligados à Vargas, eram correntes de 

grande influência política na Constituinte. Têm-se, dessa forma, claras evidências de que o 

passado ainda coagia o presente. 

Não demorou para que o choque entre passado e presente viesse à tona na Assembleia. 

O primeiro debate da Constituinte referiu-se, exatamente, à tentativa de o presente eliminar o 

passado. Os comunistas questionaram a legitimidade da participação do Ministro Valdemar 

Falcão para dar posse aos constituintes, uma vez que, para os comunistas, o Ministro do 

Tribunal Superior Eleitoral era um corpo estranho na Assembleia e, além disso, representante 

do regime de 1937. Com discurso do líder da bancada comunista, deputado Maurício 

Grabois,73 o PCB exigia que fosse elaborado, com urgência, um regimento interno e que a 

sessão fosse presidida pelo parlamentar mais velho daquela Assembleia. Para os comunistas, 

era inaceitável que um remanescente do Estado Novo presidisse aquele momento tão 

importante para a democracia brasileira. 

O discurso de Grabois foi apenas o primeiro libelo de vários que se seguiram contra a 

presença dos resquícios do Estado Novo. Apoiados pelas manifestações das galerias, os 

constituintes comunistas se posicionavam contra a presença de resíduos do passado na 

Assembleia, uma vez que aquele era um espaço e tempo para a construção do novo. Todos os 

resquícios de 1937 deveriam ser banidos para que fosse possível a construção dos novos 

tempos. O que os comunistas pareciam não perceber é que naquele período de transição o 

passado ainda influenciava o presente e, além disso, apesar de aquela ser uma nova cena, 

contava com muitos dos antigos atores no palco e outros que aguardavam nas coxias o 

momento de voltarem à cena. 

                                                 
73 Maurício Grabois foi o primeiro parlamentar a discursar na Constituinte. O líder da bancada comunista na 
Assembleia, apesar de ser natural da Bahia, fora eleito pela legenda do PCB do Distrito Federal e foi o segundo 
parlamentar mais votado de seu partido; obteve 15.243 votos no Distrito Federal. Maurício Grabois tinha uma 
longa trajetória de militância dentro do PCB. Já em 1933, o jovem comunista fora expulso da Escola Militar, em 
virtude de seu posicionamento político. Sua militância rendeu-lhe diversas prisões ao longo do governo de 
Getúlio Vargas. Com a anistia de 1945 e a legalização do PCB, o jornalista Maurício Grabois foi um dos 
comunistas mais atuantes no período de redemocratização e na definição da nova linha seguida pelo PCB no pós-
guerra, isto é, a defesa da “União Nacional” (BRAGA, 1988).  
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Sobre o tumulto ocorrido naquela sessão e provocado pela resistência dos comunistas 

em relação à presença de Valdemar Falcão, Carlos Lacerda criticou no Correio da Manhã a 

contradição de os comunistas solicitarem que o Ministro colocasse a moção elaborada pelo 

PCB em votação: 

Mas, no atropelo das propostas impensadas, queriam que ele pusesse em votação a 
moção comunista, o que provocou do sr. Valdemar Falcão uma observação 
desconcertante: como pode um “corpo estranho” por em votação alguma coisa? Os 
comunistas haviam esquecido que, se o Tribunal não fosse competente para verificar 
os diplomas, também não o seria para presidir as eleições; e se estas não se 
houvessem efetuado, não haveria bancada comunista (LACERDA, 2000, p.44). 

Para Lacerda, a moção comunista tinha apenas uma finalidade: tumultuar a sessão de 

instalação da Assembleia. Como Carlos Lacerda, a imprensa, em sua maioria, via os 

comunistas como perturbadores da ordem e, consequentemente, dos trabalhos da Assembleia. 

Nesse sentido, o Diário da Noite publicou: 

O que se viu ontem na Assembleia Constituinte pode ser tido, antes, como 
açodamento de estreia de deputados bisonhos, liderados por um senador sem 
qualquer traquejo parlamentar, desencadeando tudo numa demonstração de 
combatividade, aliás, inócua, da extrema esquerda [...]. Não faltará quem pense, 
justificadamente, que os parlamentares comunistas estão servindo a técnicas de 
agitação e de perturbação, que percorre subterraneamente a existência legal do 
Partido Comunista [...] (DIÁRIO DA NOITE, 02 fev. 1946, p. 02). 

 Com efeito, a moção dos parlamentares comunistas causou uma repercussão negativa 

na imprensa. Ao “tumultuarem” a sessão preparatória, não apenas com as indagações sobre a 

autoridade do Ministro Valdemar Falcão, mas, também, com as manifestações de apoio que 

vinham das galerias do Palácio Tiradentes, os comunistas deixaram claro que sua bancada 

seria um incômodo para os mais conservadores naquela Assembleia. Dias depois da 

tumultuada sessão preparatória, Assis Chateaubriand publicou em O Jornal: 

Os comunistas se acham na Assembléia apenas para promover uma agitação 
e provocar barulho. Incluem-se entre os parlamentares mais estúpidos do 
planeta. Não são apenas chucros. Não são apenas pobres de cultura e de 
ademanes. São de uma trágica indigência intelectual (CHATEAUBRIAND, 
26 fev. 1946). 

O combate à bancada comunista vinha não apenas da imprensa, uma vez que os 

parlamentares dos maiores partidos da Constituinte também não levantavam a guarda contra 

os seguidores de Prestes. O PSD, partido conservador e que apoiava o presidente Dutra, 

seguia a linha do mandatário da República, o anticomunismo. A UDN, apesar de seu discurso 

democrático, via nos comunistas os traidores de 1945 que, após a anistia, apoiaram seu 

principal algoz, Getúlio Vargas. O PTB, por sua vez, tinha no PCB o seu mais importante 
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concorrente entre as massas de trabalhadores, portanto, era necessário enfraquecer seu rival. 

Dentro desse quadro, a bancada comunista atuou na Constituinte de 1946 sob fogo cerrado, 

em meio a provocações, ameaças e tramas dentro e fora da Assembleia. Para muitos 

parlamentares, o “corpo estranho” na Constituinte era a própria bancada comunista. 74   

O PCB estava cercado por uma maioria de partidos conservadores na Assembleia. O 

PSD, por exemplo, era majoritário dentro da Constituinte, e teve importante influência sobre a 

elaboração da nova Carta Constitucional, uma vez que elegeu um de seus correligionários 

para a presidência da Assembleia, o Senador Fernando de Melo Viana e, além disso, compôs 

a liderança da Comissão de Constituição encarregada de elaborar o pré-projeto da nova Carta 

Magna.75 Segundo Nogueira (2005), o PSD era o partido que abrigava os “experimentados 

caciques” da política brasileira, os chefes oligárquicos, os industriais paulistas e os antigos 

interventores estaduais. Com o fim do Estado Novo, essas lideranças regionais uniram-se para 

impedir a própria ruína. Nas eleições de 1945, até mesmo esses herdeiros do Estado Novo 

autodenominavam-se democratas, o que, segundo Assis Chateaubriand, era uma das maiores 

ironias do período (CHATEAUBRIAND, 1999). 

Ao longo dos trabalhos da Constituinte, a “democracia” tornou-se um ponto de 

convergência para a aproximação dos dois maiores partidos da Assembleia Constituinte, o 

PSD, herdeiro do Estado Novo, e a UDN, partido que aglomerava ferrenhos opositores de 

Vargas. No decorrer dos debates Constituintes, notou-se um movimento de aproximação entre 

tais bancadas que formavam uma confortável maioria conservadora nas votações mais 

polêmicas em plenário.76 Para tanto, parte-se da perspectiva de que o movimento de 

                                                 
74 Embora constantemente atacados pelos outros partidos e conscientes de sua condição minoritária, os 
comunistas marcaram presença nos debates, mostrando-se audaciosos na defesa de seu programa. Apesar de 
composta por apenas 15 parlamentares, a bancada do PCB, sob a batuta de Luiz Carlos Prestes e liderados 
oficialmente por Maurício Grabois, foi uma das mais atuantes naquela Assembleia em defesa de um programa 
que tinha como prioridades: limitar os poderes do presidente da República; a nacionalização dos trustes e 
monopólios; a aprovação de uma emenda constitucional estabelecendo a eleição de parte dos juízes pelo povo; o 
direito de greve; a reforma agrária; maiores verbas para os municípios etc. (NETTO, 1986).   
75 Na sessão preparatória do dia 04 de fevereiro, foi eleito o presidente da Assembleia Constituinte. O senador 
pelo PSD de Minas Gerais, Melo Viana, obteve 229 votos. Fernando Melo Viana, 68 anos, fora vice-presidente 
de Washington Luís antes do golpe de 1930. Com a vitória dos revolucionários, Melo Viana foi exilado, mas 
logo retornou ao Brasil, nomeado em 1934, por Benedito Valadares, como o advogado de Minas Gerais, cargo 
que exerceu até 1946. Além disso, fez parte do Ministério do Trabalho durante o Estado Novo (BRAGA, 1988). 
Melo Viana, um dos fundadores do PSD-MG, era um representante moderado do partido. Estava longe de ser 
considerado um “getulista”, mas também não era um dissidente exaltado. Foi um homem disciplinado no 
governo. Por integrar o maior partido na Assembleia, obteve o primeiro cargo daquela casa. O segundo cargo, o 
de vice-presidente, coube ao líder da União Democrática Nacional, Otávio Mangabeira. Segundo Octaciano 
Nogueira (2005), Melo Viana era um “carcomido”, como eram chamados os políticos da Primeira República 
derrotados em 1930. Todavia, não era um impenitente, mas um conformado de Minas Gerais.  
76 Em inícios do ano de 1946, surgiram articulações acerca de uma possível coalizão entre o PSD e a UDN. O 
udenista Virgílio de Mello Franco colocou-se contra esta conciliação, enquanto Mangabeira foi um dos 
principais defensores da aliança para que a UDN pudesse atingir o poder. Segundo Evaristo Giovanetti Netto 
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aproximação entre os dois partidos ao longo dos trabalhos da Constituinte influenciou 

diretamente os debates sobre a anistia, uma vez que se os udenistas militassem pelo 

julgamento e punição do Estado Novo, como objetivavam no início de 1946, tal processo 

atingiria, também, o principal nome do PSD, o presidente Eurico Gaspar Dutra. Desse modo, 

o “flerte” para uma possível coalizão entre os dois partidos, levou, por ora a um silenciamento 

em torno das arbitrariedades do passado. 

Além do discurso “democrata”, outro ponto em comum entre pessedistas e udenistas 

era a aversão ao comunismo, ameaça crescente naquele contexto pós-guerra. Apesar de não 

protagonizarem os principais conflitos contra o PCB – tarefa desempenhada pelo PTB – as 

bancadas do PSD e da UDN engrossavam o coro contra os comunistas na Assembleia 

Constituinte. As greves, conflitos da população com a polícia,77 manifestações das galerias da 

Assembleia e sessões tumultuadas na Constituinte eram sempre atribuídas aos comunistas que 

eram tachados de “desordeiros”, “assassinos de 35” e “traidores da pátria”, “bagageiros de 

Stálin”, dentre outros (MIRANDA, 1986, p. 43).  

Tal discurso contra o PCB ecoou na Assembleia, ao longo de todo o trabalho da 

Constituinte; desse modo, os comunistas se cansariam de ouvir o coro “infames, assassinos, 

traidores”, coro entoado, convenientemente, pelas diversas bancadas “democratas” daquela 

Assembleia. Diante dos constantes ataques à sua bancada, Luiz Carlos Prestes foi à tribuna no 

dia 05 de fevereiro esclarecer a atitude do Partido Comunista na Assembleia Constituinte. 

Segundo Prestes, diante de tantas acusações, o partido se calaria, como se calou no passado: 

                                                                                                                                                         
(1986), a composição PSD-UDN, variantes de uma oligarquia cindida, asseguraria a obstrução das propostas 
mais progressistas na Constituinte. A confortável maioria formada por esses dois partidos tinha uma relação de 
referência com o Estado Novo, tanto pela sua defesa discreta, quanto pela sua negação contundente. É 
importante ressaltar que, pela heterogeneidade da UDN, nem todos os correligionários do partido apoiaram a 
coalizão. Mello Franco e Lacerda foram ferrenhos críticos de tal jogada política, mas a bancada udenista na 
Assembleia, liderada por Mangabeira, acatava, em sua maioria, os comandos do líder que visava uma coalizão 
com o partido de Dutra. Dessa forma, parto do princípio que devemos abordar os posicionamentos da UDN 
acerca do Estado Novo com cautela, visto que parte dos udenistas, principalmente os que estavam fora da 
Constituinte, queriam o julgamento da ditadura e o balanço dos crimes cometidos no período. Assim, os 
parlamentares udenistas na Constituinte tinham certo receio de atacarem diretamente o Estado Novo, pois isso 
abalaria também a imagem de Dutra, com quem vinham negociando alianças. Dessa forma, acredito que os 
udenistas na Constituinte se preocuparam muito mais com a figura de Getúlio Vargas e com a condenação 
pessoal do ditador do que com a condenação do regime, visto que Dutra fora um dos pilares do Estado Novo. 
77 O período de redemocratização do Brasil foi marcado pela ocorrência de diversas greves pelo País, 
destacando-se, dentre elas, a greve dos bancários, que se espalhou por dez estados do Brasil. Portanto, os 
trabalhos da Constituinte desenvolveram-se paralelos a um intenso movimento social, caracterizado pelas 
manifestações populares atribuídas aos comunistas, os “desordeiros”. Estes eram acusados de incitarem as 
massas contra os poderes instituídos. Nessa perspectiva, a mesa diretora e a imprensa demonstravam a sua 
aversão em relação às manifestações populares nas galerias do palácio Tiradentes e atribuíam tais manifestações 
às ações dos comunistas que eram acusados de incompatibilizar a Assembleia com o povo. Por diversas vezes, o 
presidente da Assembleia mandou retirar o povo das galerias, alegando que eram desordeiros que estavam ali 
para tumultuarem os trabalhos da Constituinte.  
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Por que? Porque os comunistas colocam o interêsse do povo, o interêsse da 
democracia, o progresso e o bem-estar da pátria muito acima de seus 
sofrimentos pessoais, de suas paixões ou de seus interesses (Muito bem! 

Palmas). [...] Meus senhores, esta é a posição dos comunistas, contra tôdas 
as calúnias e infâmias. [...] nós comunistas não fazemos política nos 
dirigindo aos homens; não olhamos, mesmo, nem o passado dos homens, 
pois o que nos interessa são os seus atos nos dias de hoje (ANC, 05 fev. 
1946, p. 36-37). 

A bancada de Prestes era indiferente ao passado, o que importava era apenas o 

presente e o futuro. Ao longo de suas atividades na Constituinte a bancada do PCB não se 

debruçou sobre o passado ou sobre questões pessoais e perseguições sofridas por seus 

correligionários durante a ditadura. “Esquecidos”, até mesmo, do levante de 1935, os 

comunistas tinham os olhos fixos apenas no presente e no futuro.  

Todavia, enquanto Prestes e seus correligionários afirmavam não “olharem” para as 

questões afetivas e para o passado, o mesmo não ocorria entre alguns de seus principais 

adversários, dentre eles a bancada da UDN. Enquanto os comunistas se mostravam 

desprendidos do passado e “esquecidos”, os udenistas tinham na experiência ditatorial suas 

principais referências, isto é, o que unia o grupo era, exatamente, a bagagem de 

ressentimentos e humilhações que sofreram ao longo do regime varguista. Portanto, 

diferentemente dos comunistas, a UDN era o partido dos políticos impulsionados, também, 

por seus rancores e desejos de vingança em relação ao governo deposto.  

As humilhações e ressentimentos dos correligionários da UDN vinham de longa data; 

no decorrer dos 15 anos do governo de Vargas, tais políticos foram gradativamente alijados 

de seus postos e, desta forma, acumularam ódios e rancores em relação à Getúlio.78 O partido 

da “eterna vigilância” chegava à Constituinte disposto a acertar as contas com o passado e, 

dessa forma, criar meios para que este não retornasse. Movidos pelo lema “lembrai-vos de 

1937”, para os udenistas, 1946 era o momento chave para a transformação da realidade 

herdada do passado; momento para sepultar o varguismo e, por fim, retomarem o poder. 

Entretanto, o novo cenário político evidenciou aos udenistas que as ameaças que poderiam 

impedir, mais uma vez, sua chegada ao poder, vinham não apenas do passado, mas também 

do futuro que se esboçava naquele contexto. 

                                                 
78 Como destacou Benevides (1981), a UDN era uma frente heterogênea. Portanto, ao mencionarmos os rancores 
e ressentimentos, em hipótese alguma podemos generalizar, pois, como destacado pela autora, a UDN estava 
dividida em diversas alas. Apesar de antivarguistas, nem todos tinham um discurso marcado por ressentimentos 
e o desejo de revanche. Dentre os parlamentares udenistas ressentidos e que não se cansavam de julgar o 
passado, destacamos, Otávio Mangabeira, Aureliano Leite, Aliomar Baleeiro, Alde Sampaio, Paulo Nogueira 
Filho, Flores da Cunha, Toledo Piza, Euclides Figueiredo, dentre outros.  
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 Apesar de o antivarguismo funcionar como principal referência que dava identidade 

ao grupo, na Constituinte os udenistas apresentaram evidências de ressentimentos, também, 

em relação aos comunistas, uma vez que se sentiram traídos em 1945 após integrarem a 

campanha pela anistia. Esse sentimento de traição ficou claro em discurso proferido por 

Flores da Cunha (UDN) que, acusado por Prestes de ser um político reacionário, respondeu 

que o comunista fora beneficiado pela anistia graças a sua contribuição: 

Fui o primeiro, devo recordar, a solicitar anistia para o próprio Senhor Luís Carlos 
Prestes. [...] Quando falei em anistia [em 1945], o Senhor Marcondes Filho declarou 
que o Senhor Luís Carlos Prestes não podia ser anistiado, porque estava condenado 
por crime comum, [...] Saído da prisão da Ilha Grande, fui eu quem levantou a tese 
da conexão do crime comum com o crime político. Não é, pois, um reacionário 
aquêle que ora tem a honra de falar à Constituinte (ANC, 14 fev. 1946, p.194-195). 

Flores da Cunha apontava que, ao acusar os udenistas de reacionários, Prestes não era 

apenas um “traidor”, mas também não reconhecia o empenho dos liberais em prol da anistia 

que o beneficiara. Dentro desse quadro, a traição e a ingratidão de Prestes em relação aos 

udenistas seriam lembradas quando a anistia entrasse em debate naquela Assembleia. 

Com os discursos udenistas, notamos que não apenas o PCB estava sob fogo cerrado 

na Constituinte, mas Getúlio Vargas também era um dos assuntos mais abordados e atacados 

pelos parlamentares liderados por Otávio Mangabeira. Os udenistas, frustrados pelo pleito 

eleitoral de 1945, tentavam encontrar culpados para a derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes, 

o que logo era apontado como consequência das traições de Prestes e das manobras de 

Vargas. Sobre o tema, o jornalista Carlos Lacerda destacou: 

Diante de uma ditadura que se esboroava, o sr. Prestes portou-se como um cão-de-
fila, afagou as mãos do ditador , prestigiou-o, consolidou no seu prestígio 
demagógico, irmanou-se com ele e lhe deu, de fato, a vitória nas eleições de 2 de 
dezembro (LACERDA, 2000, p. 198). 

Assim como Carlos Lacerda, os parlamentares da UDN, segundo Yvonne de Miranda 

(1982), estavam amargurados e frustrados com a derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes em 

1945, mas também com a continuidade no poder de muitos correligionários de Vargas e com 

o fortalecimento, naquele contexto, do Partido Comunista. A UDN não teria o seu espaço 

político após a campanha de 1945? O povo havia se esquecido das traições dos comunistas e 

do golpe varguista de 1937? Era necessário que o passado testemunhasse a favor dos 

udenistas para que esses conseguissem seu espaço político no futuro. Era preciso colocar 

Getúlio e os comunistas no banco dos réus.  

Dentro desse quadro, os 89 parlamentares udenistas chegaram à Constituinte com o 

claro intuito de se vingarem de seus algozes – Vargas e Prestes – mas também de garantirem a 
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ascensão política de seu partido. Dessa forma, as ameaças de retorno do passado perderam 

espaço diante da ameaça de ascensão e crescimento do comunismo naquele contexto pós-

Segunda Guerra Mundial. Apesar de tentarem acertar as contas com o passado, condenar o 

Estado Novo implicaria condenar, também, Eurico Dutra, político com quem, como já foi 

ressaltado anteriormente, os udenistas ensaiavam uma aproximação. 

Logo surgiu a questão entre os udenistas: a Constituinte de 1946 seria, de fato, o 

espaço e momento ideal para julgarem o Estado Novo? Se nos primeiros meses de 

funcionamento da Assembleia o posicionamento dos udenistas era de enfrentamento do 

passado, o desenrolar dos trabalhos demonstraria uma crescente necessidade de seleção acerca 

do que julgar, ou não, da ditadura.  Apesar da heterogeneidade do partido, a liderança da 

UDN apontaria para a necessidade de adiarem o julgamento do Estado Novo. Entretanto, o 

partido da “eterna vigilância”, embora protelasse o acerto de contas com a ditadura, não 

abriria mão dos ataques a Getúlio Vargas, ou seja, em seus discursos os problemas do passado 

eram todos debitados na conta de Vargas. Portanto, tem-se na Constituinte uma UDN muito 

mais antivarguista do que antiestadonovista. 

Apesar de conscientes dos resquícios do Estado Novo no governo de Eurico Dutra, 

muitos udenistas tentavam eximir o presidente da culpa do regime ditatorial e apontar Getúlio 

Vargas como o único culpado pelo arbítrio empreendido pelo Estado Novo. Aliomar Baleeiro 

(UDN), por exemplo, proferiu longo discurso em que afirmou que o único culpado pelas 

crises do presente era Getúlio Vargas. Para Baleeiro, saques, racionamento de alimentos, 

inflação, violência empreendida pela Polícia Especial e outros problemas do período, não 

eram de responsabilidade do governo Dutra, mas, o verdadeiro responsável, segundo o 

udenista, era Getúlio Vargas, que deixara uma “herança maldita” para a sociedade brasileira 

(ANC, 12 jun. 1946, p. 360). 

 Em aparte ao libelo do udenista Baleeiro, Sousa Costa, deputado pelo PSD, tentou 

destacar a necessidade de “esquecimento” do ódio e das paixões políticas:  

Não nos deixemos perturbar pelo calor das paixões numa hora em que precisamos 
de raciocínio claro para agir com serenidade. [...] não cuidemos de acirrar ódios nem 
criar ambiente que só pode tornar mais difícil a situação da democracia (ANC, 12 
jun. 1946, p. 361). 

Sousa Costa era o fiel escudeiro de Getúlio Vargas na Constituinte, seu porta-voz, uma 

vez que o ex-ditador optara pelo silêncio acerca do passado. Diante dos ataques da UDN, 

Getúlio se silenciava e evitava confrontos diretos. Silencioso, o senador Vargas em nada 

lembrava o ditador de outrora; como afirmou Virgílio de Melo Franco, na constituinte, Vargas 
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agia como um “coelho assustado” (LACERDA, 1987, p. 90). Acuado, sem proferir discursos, 

sem apresentar emendas, sem apartes, Vargas nem mesmo assinou a Carta Constitucional de 

1946.79  

Carlos Lacerda publicou no Correio da Manhã declarações corrosivas contra o 

comportamento do ex-ditador diante da “autópsia da ditadura” que os parlamentares da UDN 

pretendiam empreender:  

do fundo de sua comodidade, habituada à valentia de terceiros por sua conta, o 
senhor Getúlio Vargas deve ter sentido que o seu lugar não é mais no Brasil e muito 
menos no Congresso renovado. [...] Ele pertence ao passado, é um salvado de 
incêndio, um destroço do naufrágio de um navio maldito (LACERDA, 06 jun. 
1946). 

As provocações de parlamentares udenistas como Euclides Figueiredo, Otávio 

Mangabeira, Aureliano Leite, dentre outros, não provocavam sequer um esboço de reação de 

Vargas. Como destacou Lira Neto (2014), apesar das provocações udenistas na Constituinte e 

na imprensa, Getúlio calado estava, calado permaneceu. Naquela Assembleia, por ora, apenas 

os udenistas pareciam se lembrar da ditadura. 

Vargas se recusava a discutir o passado e afirmava que a Constituinte era o lugar de 

discussão do futuro, não do passado. Como destacou o Diário Carioca (31 ago. 1946, p.03), 

Getúlio engolia mudo “todos os tremendos libelos articulados contra a ditadura”. Em seu 

único discurso proferido naquela Assembleia, em poucas palavras Getúlio Vargas evidenciou 

sua opção pelo silêncio: 

Sr. Presidente, quando aceitei o mandato que me foi confiado pelo povo brasileiro, 
vim exercê-lo com o firme propósito de não contribuir para desviar a atenção desta 
ilustre Assembléia com assuntos estranhos à sua função específica, que é de discutir 
e votar uma Constituição. [...] Mas, para que não suponham que haja nesta atitude 
qualquer vislumbre de receio, venho declarar que, se alguém tiver contra mim 
motivos de ordem pessoal ou se julgar com direitos a desagravo, fora do recinto 
desta Assembléia, estarei à sua disposição (ANC, 31 ago. 1946, p. 372). 

O silêncio de Vargas indignava ainda mais os seus opositores; a atitude do ex-ditador 

era inadmissível para aqueles Constituintes da UDN que não podiam esquecer o passado. 

Como noticiou a imprensa, o General Euclides Figueiredo, por exemplo, atendeu ao apelo de 

Vargas e o esperou fora do recinto da Constituinte para que pudessem acertar as contas – no 

                                                 
79 Getúlio Vargas, eleito Senador por São Paulo, tomou posse na Assembleia Constituinte quase seis meses após 
o início dos trabalhos. Várias vezes a posse do ex-ditador foi adiada devido à exaltação dos Constituintes. 
Finalmente, em 04 de junho, Getúlio compareceu à Constituinte para ser empossado, todavia, os udenistas 
haviam preparado longos discursos em ataque ao ex-ditador e em homenagem ao 29 de outubro e as Forças 
Armadas. A celeuma causada pelos discursos da UDN naquela sessão não provocou nenhuma reação de Vargas, 
este se manteve em silêncio. Para maiores detalhes sobre a sessão de posse de Getúlio Vargas, ver (Diários da 
ANC, 04/06/1946). 



104 
 

 
 

braço – em relação ao passado estadonovista; entretanto, Vargas esquivou-se e, segundo o 

Diário Carioca (01 set. 1946, p. 04), fugiu, mais uma vez, para o Rio Grande do Sul. 

Apesar de não voltar mais à Assembleia, Getúlio, segundo Lacerda (1987) “Rebeco”, 

tornara-se um ausente presente. A celeuma causada pela presença de Vargas na Constituinte é 

um exemplo claro de como Getúlio ainda tinha um “poder magnético” sobre aqueles 

parlamentares. O passado ainda guiava os debates do presente.  

Getúlio era o grande ausente da redemocratização, um “ausente presente”, um passado 

que dava sentido às disputas políticas daquele contexto. Sobre a contradição de sua “ausência 

presente”, Getúlio havia enviado uma carta à Alzira Vargas ainda em janeiro de 1946: 

Não tenho motivos para acreditar no espiritismo, mas minha situação é um tanto 
semelhante àquela descrita pelos espíritas, da pessoa que morre e a alma não 
desencarna, continua vagando na terra, como se fosse viva. [...] De um lado elegem-
me para várias funções públicas, entre as quais tenho que optar por uma ou renunciar a 
todas. De outro lado, aconselham-me a não entrar no exercício dessas funções, 
considerando-me perigoso ou prejudicial [...]. Estarei vivo ou morto para a vida 
pública do meu país? Esta situação confusa de meio-termo, de claro-escuro, é que me 
perturba. Preciso decidir-me e tomar um rumo (Carta de Getúlio Vargas a Alzira 
Vargas do Amaral Peixoto, 14 jan.1946. Arquivo CPDOC-FGV. Documento AVAP 
vpu 1946.01.02). 

Vargas optou por voltar ao cenário político; desse modo, em julho de 1946 pousou no 

Rio de Janeiro para assumir a sua vaga de senador na Constituinte, entretanto, o tumulto 

causado por sua presença e os constantes ataques pessoais que ressoavam na Assembleia 

contra o antigo ditador, levaram Getúlio a se recolher novamente em São Borja, uma vez que 

não estava disposto a discutir o passado. Em 03 de outubro daquele ano, aniversário do 

movimento de 1930, Getúlio escreveu uma carta à filha Alzira: 

Aqui estou, no silêncio e no isolamento, comemorando meu melancólico 3 de outubro, 
iniciado há dezesseis anos, num período ruidoso de lutas e de esperanças. Admito que 
tenha praticado erros. [...] Eu saí do governo e estou ainda numa encruzilhada, onde se 
apresentam três rumos diferentes. Um é o de abandonar qualquer espécie de atividade 
política, recolhendo-me ao silêncio [...] Outro seria adaptar-me ao ambiente, conciliar-
me com os interesses criados, não criticar, não fazer reparos, achar tudo bom. Para 
quê? Para esperar por melhores dias? Valeria a pena o sacrifício, ante o futuro incerto? 
Outro, finalmente, seria enfrentar a luta com disposição [...] (Carta de Getúlio Vargas 
a Alzira Vargas do Amaral Peixoto, 03 out. 1946. Arquivo CPDOC-FGV. Documento 
AVAP vpu 1946.01.02). 

Naquele ano de 1946, Getúlio optou pela primeira alternativa, isto é, permaneceu no 

silêncio e isolamento de sua estância no Rio Grande do Sul. Após a curta experiência na 

Constituinte, Vargas preferiu esperar por “melhores dias”. 

Mesmo distante, ele continuava sendo a principal “estrela” da Constituinte. Para os 

correligionários do PTB, a posse de Vargas na Assembleia representou o retorno do grande 
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líder trabalhista; para o PSD, foi o retorno de um dos maiores estadistas do Brasil. Mas para 

os udenistas, o retorno de Vargas representava uma ameaça e afronta a todo um passado que 

parecia continuar impune. No que se refere aos correligionários do PCB, estes pareciam ainda 

sob o efeito do “loto”, vivendo o seu “soluço de legalidade” com vistas apenas no futuro e 

sem perceberem o campo que se fechava em torno do partido. Para o PCB, Vargas não 

representava ameaça nem no que se referia ao passado, nem ao que se referia ao futuro. 

Apesar de serem as principais vítimas da ditadura, os comunistas não exigiam punição aos 

seus algozes, pelo menos por enquanto. 

Sobre a “efêmera presença” de Getúlio Vargas na Constituinte, Carlos Lacerda 

publicou no Correio da Manhã: 

Getúlio Vargas, por que traíste a tua pátria? Por quê? Que ambição te conduziu? 
Que engano, que morte te guiou os passos? Hoje, quando falas, os teus dentes rilham 
a dor dos que não têm pão e não obstante entoam vivas, porque são simples, porque 
são rudes. A tua boca cheira a defunto, Getúlio Vargas. A defunto fresco, malandro. 
A defunto irremediável. Os teus braços são imundos, Getúlio Vargas, porque sujaste 
o teu sangue nas manobras servis de uma inteligência degenerada. Pobre Getúlio 
Vargas, a maldição te segue. Que importa a gritaria? Não te salva a impunidade. No 
fundo de teu sossego, os gritos da história te acordam. E alta noite, como nas lendas, 
como nas fábulas, Getúlio Vargas, o povo marcha sobre o teu corpo e te esmaga, o 
povo cresce sobre a tua memória e abomina teu nome (LACERDA, 01 jun. 1946). 

Para o jornalista, Getúlio tinha sobre si uma pesada herança do passado, o Estado 

Novo, “maldição” que dava ao ex-ditador um irremediável cheiro de defunto e, portanto, de 

passado. Assim como os comunistas, segundo Lacerda, Getúlio também teria um pesado 

fardo para carregar ao longo da história. Entretanto, apesar das incansáveis acusações vindas 

da UDN e da imprensa, da mesma forma que os comunistas, o ex-ditador estava disposto a 

deixar tal fardo pelo caminho e seguir a via do silêncio. 

Todavia, o que Lacerda absteve-se de mencionar é que o varguismo ainda não estava 

totalmente sepultado, o que ficava claro diante da grande votação de Getúlio para a 

Constituinte.80 Apesar de admitirem que Vargas estava fora do poder, a manutenção da 

herança do Estado Novo e a falta de punição aos “crimes” de Getúlio, levavam os udenistas a 

temerem seu retorno. Apesar de se recusar a participar dos trabalhos da Constituinte e de 

retornar a São Borja, Getúlio tinha seus representantes na Assembleia, seus fiéis defensores 

aglomerados no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e muitos correligionários do Partido 

Social Democrático (PSD), que viam com certo incômodo a possibilidade de uma “autópsia 

                                                 
80 Eleito senador (por Rio Grande do Sul e São Paulo) e deputado constituinte (por Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia), conforme permitia a legislação eleitoral 
da época, Getúlio Vargas recebeu uma votação consagradora, de cerca de 1.150.000 votos, confirmando a força 
política do seu nome e contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento do PTB. 
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da ditadura”, uma vez que a maioria dos integrantes do grupo fizera parte do governo 

estadonovista. 

Em setembro de 1946, o Diário Carioca, jornal de José Eduardo de Macedo Soares, 

publicou: 

O ressurgimento do “queremismo” e a hipótese da sua volta ao Poder  representam, 
pura e simplesmente, a revogação do 29 de outubro. Então caberia mais uma vez ao 
Exército a missão salvadora das liberdades públicas e individuais, gravemente 
ameaçadas pelo banditismo político. Se a cultura, a civilização, a tradição civil do 
povo brasileiro não são suficientes para salvaguardar de seus direitos e franquias 
legais – não poderíamos vacilar diante dos fatos consumados. Uma coisa, porém, 
não será jamais possível: retrocedermos ao charco da ditadura, à podridão dos seus 
negócios, as aventuras, aos crimes de Getúlio Vargas e de suas camarilhas. Não 
retrocederemos à ignomínia, passivamente, amarrados, como o gado vai ao 
matadouro. Isso não será jamais possível. Prestem atenção (DIÁRIO CARIOCA, 03 
set. 1946, p. 01). 

Atentos à atuação dos “queremistas” na Assembleia, os udenistas não se cansavam de 

tecer elogios às Forças Armadas e sua atuação na deposição de Vargas. Se os “queremistas” 

da Assembleia eram sintoma de que o Estado Novo ainda não estava totalmente vencido, o 

apoio das Forças Armadas representava o recurso dos udenistas para não retrocederem ao 

passado. Dessa forma, eram frequentes os discursos da bancada da UDN, cujo tema versava 

em elogios às Forças Armadas e sua atuação como fiadoras da democracia. Naquele contexto 

de incertezas, os militares representavam o fiel da balança para a chegada ao poder. 

Os inúmeros discursos dos parlamentares da UDN, tecendo elogios aos militares, 

principalmente quanto ao episódio de deposição de Vargas, demonstram que o partido 

reconhecia nas Forças Armadas uma espécie de “poder moderador”, uma vez que alimentava 

o intervencionismo militar como meio de alcançar seus interesses políticos. Pela “simpatia” 

que nutriam pelos militares, não foi difícil para a UDN aproximar-se do General Eurico 

Dutra, mesmo que este fosse um herdeiro do Estado Novo.  

Sobre o “flerte” entre a UDN e os militares que participaram do golpe de 29 de 

outubro de 1945, Alzira Vargas advertiu o pai: “a UDN está se agarrando ao governo com 

unhas e dentes. [...] O pobre do Dutra deve estar se sentindo como um osso prestes a ser 

entregue a uma cachorrada esfomeada.” De tal aproximação, Alzira Vargas concluía que o 

Brasil estava entre duas extremidades, ou a ditadura militar ou a ditadura comunista 

(VARGAS in: CPDOC-FGV, 01 fev.1946). 

Se para os udenistas os militares eram vistos como heróis pela participação no golpe 

de 29 de outubro de 1945 e como aliados para chegarem ao poder, para os “queremistas” tal 

golpe fora uma catástrofe, uma vez que depôs do governo o seu maior líder, Getúlio Vargas. 
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Apesar de protagonizarem o golpe, os militares não foram alvo dos herdeiros do queremismo 

na Constituinte; pelo contrário, os correligionários de Vargas optaram pelo silêncio em torno 

da participação das Forças Armadas na deposição de Getúlio. Sem rancores ou 

ressentimentos, os Varguistas pouco mencionaram o golpe que depôs o ex-ditador e se 

empenharam para que o passado de desavenças fosse deixado para trás. Do passado, o que 

valia a pena ser ressaltado consistia na aproximação entre Vargas e os trabalhadores. 

Os representantes do “queremismo” na Assembleia Constituinte estavam aglomerados 

no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O PTB era composto por 22 deputados. Dentre eles, 

17 foram eleitos para a Constituinte graças aos votos de Vargas, o político mais votado no 

pleito eleitoral de 1945. Desta forma, o partido girava em torno do ex-ditador, assim como o 

PCB gravitava em torno de Prestes, e, portanto, era o representante oficial do governo 

varguista na Assembleia. 

Terceiro maior partido da Assembleia, o PTB recorria ao passado para legitimar-se 

enquanto força política; mas, o passado que interessava aos parlamentares petebistas era 

aquele que associava o partido ao “Vargas trabalhista”, isto é, ao presidente que atendia aos 

interesses das classes trabalhadoras urbanas. Dessa forma, o PTB tentava firmar-se na 

Constituinte como o partido herdeiro, não do Estado Novo, mas do Vargas que implantou a 

legislação trabalhista.   

Os embates que se travaram na Constituinte entre a bancada do PTB e a bancada da 

UDN demonstram que não apenas os ecos de 1935 e 1937 ressoavam naquela Assembleia, 

mas também os de 1945. Ressentidos pela derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes no pleito 

eleitoral, os udenistas atribuíam o fracasso de seu candidato não apenas à “traição” de Prestes 

após a anistia, mas, também, como enfatizado anteriormente, à campanha queremista e aos 

boatos de que o Brigadeiro dispensava os votos de “marmiteiros”, boatos atribuídos à Hugo 

Borghi, o líder da campanha queremista em 1945. Eleito parlamentar constituinte pelo PTB 

na Assembleia, Borghi se tornou o principal alvo dos ataques da UDN contra os petebistas, 

uma vez que os correligionários de Mangabeira proferiam longos discursos em que o 

acusavam de enriquecimento ilícito ao longo da ditadura varguista. Dentro desse quadro, o 

famoso “caso Borghi” se tornou um processo político em que a UDN tentou colocar o Estado 

Novo no banco dos réus.81  

                                                 
81 Hugo Borghi foi um empresário paulista que fez fortuna durante a Segunda Guerra com o mercado de algodão. 
Em 1945, através de financiamento federal, adquiriu três emissoras de rádio, transformando-as em instrumento 
de propaganda do governo Vargas. Foi um dos líderes do movimento queremista, disseminou o boato dos 
“marmiteiros” e articulou o apoio de Vargas a Dutra em 1945. Na Constituinte, os udenistas proferiram longos 
discursos e abriram um inquérito para que fossem investigados os financiamentos que Borghi recebera para a 
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Apesar dos ataques udenistas, os petebistas não entravam em confronto direto com a 

bancada liderada por Mangabeira. Pelo contrário, os partidários de Vargas se limitavam a se 

defenderem das acusações e clamavam para que os udenistas esquecessem o passado e 

parassem de olhar para trás, uma vez que no passado também poderia estar sua condenação 

(NOGUEIRA, 2005). Em 18 de março, o petebista Barreto Pinto afirmou em plenário que não 

compreendia os ataques udenistas ao governo de Vargas, haja vista que muitos integrantes da 

UDN estiveram ao lado de Getúlio desde 1930. O discurso de Barreto Pinto gerou 

constrangimento, pois não só acusou parlamentares udenistas de terem compactuado com o 

governo anterior, como também citou declarações de udenistas que, no passado, teciam 

longos elogios ao ditador (ANC, 18 mar.1946). 

 Apesar da tentativa de silenciamento em torno da ditadura, quando o debate envolvia 

os comunistas, era no passado que os petebistas encontravam os argumentos para combaterem 

seus principais algozes. Desse modo, eles demonstravam que nem todo o passado deveria ser 

esquecido. 

Além de selecionar os pontos que consideravam positivos do governo varguista, os 

correligionários do PTB recorriam ao passado para tirar de seu caminho o seu principal rival 

entre as classes trabalhadoras, o Partido Comunista. O recém-criado PTB tinha como grande 

adversário na Constituinte o Partido Comunista, pois disputava com este o domínio das 

massas e a interferência nos meios sindicais. Eliminar o PCB do cenário político seria 

bastante vantajoso para o partido que mais ferrenhamente se posicionou contra a ampliação da 

anistia. 

Foi dentro dessa tentativa de cercear a influência política do PCB que a bancada 

trabalhista tomou, como uma de suas principais tarefas, a crítica ao partido de Prestes. Desse 

modo, quando o debate acerca da anistia veio à tona, as disputas políticas do presente 

colocaram os dois partidos em confronto direto. Enquanto os comunistas se empenhavam pelo 

esquecimento e reintegração de seus partidários às Forças Armadas, os trabalhistas se 

tornavam verdadeiros militantes da memória.  

O Partido Trabalhista Brasileiro foi criado em 1945 para angariar as massas em torno 

de Getúlio Vargas, uma vez que o operariado urbano não cabia no figurino do PSD, partido 

dos grandes “caciques” políticos. O PTB pretendia, a partir dos sindicatos, mobilizar as bases 

populares para possibilitarem a execução do projeto democratizante de Vargas. Nesse sentido, 

                                                                                                                                                         
produção de algodão durante o Estado Novo. Entre os petebistas, Hugo Borghi foi o principal alvo dos ataques 
udenistas na Assembleia Constituinte. 
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se o comunismo era considerado inimigo da nação, para o PTB ele era, muito mais, um 

inimigo eleitoral, tendo em vista que as duas correntes disputavam posições nos meios 

operários. Para muitos petebistas, como Barreto Pinto, Gurgel do Amaral e Segadas Viana, o 

temor ao comunismo precisava aumentar para que o PTB pudesse crescer. 

Os embates entre comunistas e trabalhistas ficaram evidentes nos debates travados em 

março de 1946, quando era discutida a revogação, ou não, da Carta de 1937. Em 12 de março, 

o “folclórico” deputado do PTB, Barreto Pinto, assinalou: 

O Sr. Luís Carlos Prestes, o ‘cavaleiro da esperança’ perdida, rastejou aos pés do Sr. 
Getúlio Vargas. Foi além: preparou um comício para pedir ao Sr. Getúlio Vargas 
que continuasse no governo. [...] No dia 23 de maio de 1945, no estádio do Vasco da 
Gama, é ainda ele quem afirma: ‘A anistia foi obra do nosso governo, deste mesmo 
governo que merece as honras. Honras portanto aos homens do governo, que sabem 
ficar com o povo e evitar, com superior patriotismo, o dilaceramento terrível das 
guerras civis’. Tornava-se indispensável consignar na ata dos nossos trabalhos esse 
lembrete de que o Sr. Luís Carlos Prestes vivia, como ‘cavaleiro da esperança’ 
perdida, rastejando junto ao Sr. Getúlio Vargas, que nunca o quis receber (ANC, 12 
mar. 1946, p. 363). 

 Ao referir-se aos comunistas como os “assalariados da Rússia”, Barreto Pinto recorria 

ao passado para ressaltar que os comunistas eram incoerentes ao atacarem a Carta de 1937, o 

que denominavam “monstrengo de 37”, uma vez que, em 1945, Prestes tecia longos elogios a 

Getúlio Vargas sem, sequer, questionar a vigência da Constituição autoritária. Nesse sentido, 

no discurso citado acima os ecos de 1945 se tornavam os principais argumentos de Barreto 

Pinto contra as tentativas dos comunistas de suspenderem a Carta de 1937. Afinal, os 

comunistas teriam se esquecido do apoio que concederam a Vargas? No decorrer dos 

trabalhos da Constituinte tornava-se cada vez mais difícil para o PCB atacar a bancada 

trabalhista, visto que a crítica ao partido, que tinha como sua maior estrela Getúlio Vargas, 

ressaltava a incoerência do PCB diante das alianças travadas em 1945. O melhor caminho 

naquele momento era o silêncio. 

A partir da análise do posicionamento parlamentar dos diferentes partidos que 

compunham a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, notamos que, tomando como 

referência os eventos de 1935, 1937 ou 1945, o passado exercia grande influência sobre o 

presente e servia como principal meio de negociações políticas naquela Assembleia. Seja para 

legitimar a identidade do grupo ou para denegrir a imagem do outro, os partidos que 

compunham a Assembleia buscavam no vivido os referenciais para as articulações políticas 

do presente. 

Segundo Octaciano Nogueira (2005), a insistente presença do passado fez do plenário 

da Assembleia Constituinte um verdadeiro muro de lamentações. Os parlamentares recorriam 
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ao passado constantemente para explicarem seus posicionamentos, uns na tentativa de 

expurgar de vez o getulismo, outros na tentativa de manter presente a herança deixada por 

Vargas e outros, na tentativa de abrir caminho para que o antigo presidente retornasse ao 

poder. Desse modo, notamos que, no plenário da Constituinte de 1946, os discursos dos 

parlamentares demonstravam não só as disputas partidárias, mas as disputas de memória. 

Como afirmou o deputado Monteiro de Castro, os parlamentares se assemelhavam “à esposa 

de Loth”, sempre olhando para trás. Preocupados com o passado, não avançavam em direção 

ao futuro.  

Otávio Mangabeira, líder da UDN, afirmou que o passado fornecia-lhes a experiência 

e a lição para o presente. Era preciso aprender com o vivido e impedir que o passado se 

repetisse. Segundo o líder udenista, a lembrança era a principal arma que os “democratas” 

dispunham na luta contra a ditadura, uma vez que “lembrar-se de 1937” era uma forma de 

advertir o país para as agruras que o retorno de Vargas poderia acarretar (ANC, 20 fev. 1946, 

p. 68-70). Dentro deste quadro, a recuperação dos acontecimentos pretéritos desempenhou um 

papel importante no debate sobre as ameaças presentes.  

Após inúmeros debates na Constituinte e na imprensa em torno da figura de Vargas, 

da pena ferina de Carlos Lacerda, saiu a relativamente, serena frase: “o sr. Getúlio Vargas não 

será mais do que um senador medíocre, com um passado de crimes a serem lentamente 

esquecidos” (LACERDA, 09 jun. 1946, p. 06). Lacerda, um dos mais ferrenhos opositores de 

Vargas, dizia-se disposto a “esquecer” dos crimes da ditadura. Mesmo que lentamente, estava 

disposto a “esquecer” Vargas. Estranha constatação. Para o jornalista, os políticos e a 

imprensa deveriam parar de perder tempo com o ex-ditador, já bastava os quinze anos em que 

o Brasil teve de aturá-lo. Lacerda completou: 

Mas, hoje, compelido ao sujo papel de se fazer de amigo e até de subordinado, 
parece que o sr. Getúlio Vargas não tem interesse para a vida nacional. Propriamente 
já não se pode dizer que ele é “notícia”, salvo para sua gente – cada vez mais rala. 
[...] Pois o Sr. Getúlio propriamente dito é hoje um caudilho manso, demagogo bem 
comportado, conspirador sem audácia, traidor sem grandeza (LACERDA, 09 jun. 
1946, p. 06). 

 Em vez de ficar “chutando cachorro morto”, um “engole fogo” como Getúlio, na 

opinião de Lacerda (1946, p. 06), o momento era para se preocupar com quem andava 

esparramando brasas, ou melhor, Luiz Carlos Prestes e seus seguidores. Para o jornalista, a 

estrela de Getúlio Vargas andava apagada por aqueles idos de 1946; enquanto isso, o 

comunismo de Prestes ganhava mais e mais espaço. Mesmo que apenas retoricamente, 
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Lacerda alertava para a necessidade de ignorar Vargas, pois era preciso preocupar-se não 

apenas com o passado, mas principalmente com o futuro.  

Para o observador distante dos acontecimentos e que pode lançar mão das malhas da 

interpretação ao longo do tempo, sabemos que Lacerda errara no julgamento. Afinal, Vargas 

não estava tão “morto” assim. Mas apenas as gerações posteriores podem ter o privilégio de 

conhecer o futuro do passado. Naquele emaranhado de acontecimentos que ainda buscavam 

sentido e acomodação, era difícil prever o futuro. Restava aos udenistas, seguindo os 

conselhos de Virgílio de Mello Franco, tomarem o passado como exemplo para o futuro, 

mesmo que o exemplo do passado advertisse para a necessidade de se silenciar para combater 

uma ameaça maior. 

A preocupação de Lacerda ora com o “engole fogo” (Vargas), ora com o “esparrama 

brasa” (Prestes), tornou-se evidente quando chegou ao plenário da Assembleia Constituinte o 

debate sobre a anistia. Quem seria mais perigoso para o futuro do Brasil: Vargas ou Prestes? 

Qual, afinal de contas, era a grande ameaça? O passado ou o futuro?  

O Deputado Federal (UDN-DF) Euclides Figueiredo, ressentido contra Vargas desde o 

movimento de 1930, propôs à Assembleia a ampliação da anistia de 1945, porém, seu 

requerimento de anistia, apesar de estar voltado para as lutas do passado, seria o estopim de 

uma polêmica que visava muito mais ao futuro. Destarte, quando a anistia entrou em debate 

no plenário, o passado submeteu-se ao futuro. 

A cruzada udenista que vinha empenhada em passar a limpo os oito anos de ditadura 

foi, surpreendentemente, estancada quando entrou em debate a anistia. Tema polêmico, a 

anistia rearticulou os debates constituintes em torno do passado e do futuro. 

 

O DEBATE SOBRE A ANISTIA NA CONSTITUINTE 
 

O debate de março  
 

Quase um ano após a anistia de 1945, o jornal comunista Tribuna Popular publicou 

uma matéria sobre a situação dos “anistiados”: 

Servidores do Estado, civis e militares, condenados ou não á prisão, foram excluídos 
e reformados [...]. A consciência democrática dos brasileiros indaga a razão de não 
haver sido cumprida a lei da anistia senão pelos carcereiros. Por quê? Porque, bem o 
sabemos, ainda há fascistas notórios reacionários em postos importantes da 
administração (TRIBUNA POPULAR, 11 jan. 1946, p. 03). 
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Apesar do fim da ditadura e da instauração da chamada “redemocratização”, muitos 

“anistiados” ainda aguardavam para que pudessem retornar aos seus antigos postos. As 

comissões encarregadas de avaliarem cada caso funcionavam como um filtro, ou mesmo um 

verdadeiro entrave para que os comunistas não fossem readmitidos nas fileiras das Forças 

Armadas. A matéria publicada pelo periódico comunista dava sinais de que o PCB, quase um 

ano após o Decreto 7.474, finalmente se dava conta de que apenas os comunistas estavam 

dispostos a abrirem mão do passado. Enquanto seus carcereiros gozavam dos benefícios do 

esquecimento, os seguidores de Prestes ainda carregavam uma pesada carga do passado, carga 

que chegaria à Assembleia Nacional Constituinte e influenciaria diretamente os jogos e os 

embates entre a lembrança e o esquecimento. 

Os primeiros meses de trabalho da Constituinte logo evidenciaram que os comunistas 

não haviam conseguido se livrar de seu passado. Mesmo que estivessem dispostos a se 

silenciar sobre o vivenciado ou vivido, Prestes e seus seguidores perceberiam que o 

esquecimento do passado comunista não estava entre as prioridades de seus opositores. Diante 

de tal evidência, o comunista Carlos Marighela ressaltou: 

Houve anistia decretada pelo governo. Anistia é esquecimento. Sobre tudo isso se 
passou uma esponja [...]. Aqueles que nos perseguiram, que nos acusaram, que 
levantaram tantas infâmias contra nós, acabaram recuando e, ante o decreto de 
anistia, reconheceram que não tinham nenhuma razão para nos atacar. Sr. 
Presidente, anos depois, uma vez tudo sanado, quando estamos num ambiente de 
democracia, com partido legalmente organizado, com representantes dentro desta 
Assembléia, ainda se repetem aqui, aqueles velhos argumentos que não têm mais 
nenhum valor, e nos quais ninguém mais acredita.(ANC, 28 fev. 1946, p. 15). 
 

Com a anistia e a legalização do PCB em 1945, os comunistas acreditavam terem 

conseguido sanar os conflitos do passado. O passado, redimido, não importava mais para as 

negociações políticas do presente. Entretanto, o andamento das comissões de anistia e os 

debates em torno do tema na Assembleia Constituinte logo evidenciariam que apenas os 

comunistas estavam dispostos a apagar o passado de 1935. O que Carlos Marighela parecia 

não se dar conta é que aquele “fôlego de legalidade”, de 1945, estratégia política que 

estabeleceu a aliança entre Vargas e Prestes, estava cada dia mais ameaçado no decorrer dos 

trabalhos da Assembleia e no desenrolar do governo de Dutra. Se os comunistas diziam ter se 

esquecido das disputas do passado, o presidente Eurico Dutra, seus aliados e diversos 

parlamentares constituintes seguiam via oposta, o que significa que se empenhavam pela 

manutenção da memória anticomunista como meio de estancar o crescimento do PCB naquele 

contexto pós-guerra. 
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Nota-se no discurso de Marighela que, para os comunistas, após a anistia o passado 

havia prescrito; ademais, o que importava era o presente e o futuro. Marighela recusava-se a 

usar o passado para dar sentido ao presente; segundo o comunista, os argumentos sobre os 

“crimes” do partido haviam se tornado obsoletos naquela conjuntura do pós-guerra.  

Marighela conceituava o termo anistia como esquecimento; por decreto, o passado 

deveria ser esquecido. Entretanto, o que notamos da anistia de 1945 é que, ao criar comissões 

que analisariam cada caso, o governo não havia “passado a esponja” sobre o vivido ou sanado 

o passado. Pelo contrário, a anistia de 1945 apenas suspendeu o tempo diante das negociações 

políticas que levaram ao fim do Estado Novo. O passado suspenso não fora esquecido e 

poderia retornar a qualquer momento para corroborar com a constituição de sentido daquele 

contexto de encruzilhada política. Nesse sentido, neste estudo parte-se da perspectiva de que a 

anistia não havia apagado os “crimes” dos comunistas, mas os ratificou ao conceder parecer 

negativo após as análises das Comissões encarregadas de avaliarem cada caso. O Decreto-lei 

de abril de 1945 apenas teria colocado os comunistas em liberdade, mas o passado não fora 

apagado; portanto, a “ameaça vermelha” não foi banida da memória. Ao contrário, ela estava 

cada vez mais presente e os usos do passado na Constituinte trariam à tona os acontecimentos 

pretéritos.  

Até aquele período, as Comissões nomeadas para avaliarem os casos de reversão de 

anistiados às Forças Armadas funcionavam com marasmo e os poucos pareceres que foram 

publicados no Diário Oficial eram favoráveis apenas aos ex-integralistas. Além disso, o 

presidente Eurico Dutra era um anticomunista histórico que não dava nenhum sinal de 

tolerância à legenda do PCB; pelo que tudo indicava, a anistia ficaria apenas na abertura das 

grades das prisões estadonovistas. Quanto ao esquecimento e retorno à ativa dos militares 

comunistas, eram pontos que Dutra e os parlamentares anticomunistas na Assembleia 

Constituinte não estavam dispostos a ceder. 

Para Marighela, anistia significava apagar os rastros de um delito e bani-lo da 

memória. O passado anistiado seria degredado em prol de uma reconciliação entre as partes; 

entretanto, com base na análise de Paul Ricoeur, em seu A memória, a história, o 

esquecimento, é possível afirmar que por ser a anistia um esquecimento institucional e 

comandado, muitas vezes o “passado proibido” permanece no âmbito da consciência 

histórica. Conforme destacou Ricoeur (2007), a anistia é um “esquecimento obrigado”, um 

esquecimento que, embora legal, não é legítimo, pois, na maioria das vezes, é imposto e não 

desejado. Para o autor, a anistia cala o mal e priva a opinião pública do dissenso. Embora 

funcione como terapia social emergencial, sob o signo da utilidade de se estabelecer uma paz 
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cívica, a anistia é um esquecimento jurídico limitado, haja vista que seus problemas logo 

podem emergir (RICOEUR, 2007).  

No que se refere à anistia de 1945, as comissões de anistia, assim como a memória, 

funcionavam seletivamente, pinçando o que do passado ainda poderia contribuir para a 

constituição de sentido do presente. No decorrer daquele ano de 1946, ficaria evidente que as 

comissões não seguiriam à risca o sentido do termo anistia, isto é, o esquecimento. Enquanto 

os crimes dos agentes do governo continuaram soterrados, as “traições” comunistas não foram 

esquecidas. Entre o lembrar e o esquecer, entre o varguismo e o comunismo, a anistia se 

tornou um dos temas mais polêmicos da Constituinte. 

Um homem que apenas se recorde de fatos ou acontecimentos transformar-se-ia em 

uma pedra inerte; em contrapartida, a um homem sem recordação também seria reservado o 

mesmo fim. Segundo Fernando Catroga (2001), a memória não é armazém que, por 

acumulação, recolha todos os acontecimentos vividos pelo indivíduo. Para que haja 

possibilidade de memória, nossa identificação com o passado deve passar, também, pelo 

esquecimento. À reflexão de Catroga (2001), é válido acrescentar, ainda, que lembrar não 

consiste em buscar um objeto escondido no baú, mas o processo de lembrança está 

diretamente ligado à forma como o presente lida com o passado e o que podemos fazer com 

tal passado no presente.  

A lembrança é a impressão que fica no presente, mas essa impressão/imagem não é 

fixa, passa por transformações de acordo com nossos interesses contemporâneos. Escolhe-se 

muito acerca do que se pretende ou quer lembrar, assim como, com a mesma intensidade, 

sobre o que se quer esquecer. Sob essa ótica, as lembranças não são apenas recebidas, mas 

também buscadas e selecionadas, consciente ou inconscientemente, para que façam sentido no 

presente. Tendo como ponto de partida o presente, as memórias são dinamicamente 

construídas e desconstruídas. 

Para abordar esse processo dinâmico de construção e desconstrução do passado, Freud 

utilizou o exemplo da “lousa mágica” que remete ao bloco de cera de Aristóteles. Quando se 

escreve sobre a lousa, visualiza-se o texto no papel de cera; ao afastar o papel transparente da 

camada de cera, a inscrição se apaga e a lousa fica novamente em branco (DRAAISMA, 

2005). Entretanto, ao olhar atentamente sob o papel de cera, será possível perceber que ainda 

há um vestígio da inscrição. Apenas a folha externa ficou em branco, como se nada tivesse 

sido escrito, mas na camada mais profunda ainda há a impressão, a imagem do vivido. 

A imagem depende também da qualidade da cera e da forma como se escreve na lousa 

mágica; se de maneira muito suave, provavelmente a marca se perderá; se com muita força, a 
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cera pode se quebrar. Portanto, a imagem dependerá da intensidade da “força” aplicada por 

cada indivíduo no presente. 

Ao referir-se às questões relativas à anistia, por mais que se tente apagar, como na 

lousa mágica, as impressões na página escrita, a parte mais profunda da cera denunciará o 

“rude” processo de apagamento. Mesmo que a impressão seja de difícil tradução, o 

apagamento, aplicado de forma intensa, corromperá a superfície da cera. Dessa forma, quando 

abordamos a relação entre a lembrança e o esquecimento, a anistia aparece como problema, 

visto que é um processo de apagamento que pode danificar a superfície da “cera da lousa 

mágica”. Indaga-se: se o trabalho da memória parte da relação entre a lembrança e o 

esquecimento, seria possível impor o esquecimento por meio da anistia, sem deixar que as 

marcas de apagamento corrompam a superfície da “cera”? 

Ao considerar as reflexões de Paul Ricoeur (2007), pode-se afirmar que a anistia é um 

abuso de esquecimento que afeta o trabalho crítico da memória e corrompe o processo de 

negociação entre o lembrar e o esquecer. No caso da anistia de 1945, dir-se-ia que as marcas 

deixadas na memória foram tão fortes e constituídas/exercidas por tanto tempo que se 

tornaram de difícil apagamento no que se refere aos “crimes comunistas”. A anistia, 

compreendida como um abuso do esquecimento, seria capaz de destruir a superfície de “cera” 

durante o processo de apagamento, mas isso não foi possível no que se refere ao “fardo do 

passado” comunista. Os opositores do PCB e as Forças Armadas lutaram para que as marcas 

do passado fossem preservadas. O “esquecimento” veio apenas para os crimes do governo, 

visto que estes foram cometidos, sobretudo, contra aqueles que eram considerados os maiores 

inimigos da pátria, os comunistas. Nesse ponto, é importante ressaltar que o esquecimento do 

Estado Novo partiu de uma estratégia por parte das vítimas, estratégia que tinha, acima de 

tudo, uma motivação política. 

Falar em imposição de esquecimento ou lembrança do passado corresponde a negar o 

caráter subjetivo e criativo da memória, uma vez que esta é constantemente construída e 

desconstruída a partir da busca, consciente ou inconsciente, de cada indivíduo inserido em 

uma coletividade no tempo. Cada parlamentar da Assembleia Constituinte de 1946 tinha seus 

próprios motivos para lembrar, ou não, da experiência do regime autoritário. No entanto, o 

que notamos é uma identificação, de acordo com as correntes partidárias, do que seria 

lembrado ou esquecido. Os partidos tinham diferentes imagens do passado; a 

impressão/imagem que o passado legara deixou variadas formas na superfície da “cera”. 

Todavia, algumas inscrições eram bem mais fortes do que as outras. 
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Na conjuntura de 1945 e 1946, alguns homens relegavam o passado a um plano 

secundário, dentre eles principalmente os comunistas, enquanto outros, a princípio, não 

abriam mão da experiência para construir o futuro. E, nesse grupo, podemos inserir 

principalmente os udenistas. Entretanto, esse embate se reconfigurou quando entrou em 

discussão a anistia. Era preciso selecionar, cuidadosamente, o que seria, ou não, esquecido. 

Assim, a anistia funcionou como estratégia política naquele novo contexto que se esboçava.  

Se a princípio o passado ditatorial se tornou o tema central dos debates parlamentares, 

seja na tentativa de passá-lo a limpo, ou na tentativa de justificá-lo, quando a anistia foi 

levada à discussão fez surgir novas questões sobre o vivido: qual seria o melhor caminho para 

as diferentes bancadas atingirem o poder, a lembrança ou o esquecimento? O que deveria ser 

lembrado ou esquecido acerca do Estado Novo?  

Se Getúlio Vargas, mesmo ausente, era uma das principais estrelas da Constituinte e 

tema de muitos debates, Prestes e os comunistas tomariam o seu lugar quando posto em 

debate o tema da anistia. Enquanto o antivarguismo era característica apenas da UDN, o 

anticomunismo se sobrepôs como força maior para unir as diferentes bancadas que 

compunham os principais partidos da Assembleia de 1946.  

O primeiro parlamentar a defender a ampliação da anistia no plenário da Assembleia 

Constituinte foi o udenista Euclides Figueiredo. Ex-militar, ressentido contra Vargas, 

Figueiredo fez da anistia uma de suas principais bandeiras na Constituinte. Respeitado 

coronel durante a Primeira República, Euclides Figueiredo se recusou a liderar o movimento 

revolucionário de 1930, cargo que foi aceito por Góes Monteiro. A postura legalista de 

Figueiredo rendeu-lhe, após a vitória do movimento, prisões e perseguições. Afrontado, 

humilhado e ressentido, após deixar a prisão Euclides Figueiredo deu início ao que tomaria 

como missão, vingar-se de Getúlio Vargas. Dessa forma, tornou-se um dos mentores e 

principais participantes do movimento paulista de 1932 que tentou depor Vargas do governo. 

Mais uma vez foi derrotado, humilhado e enviado para o exílio em Lisboa. 

 Com a ampla anistia de 1934, quando Vargas ensaiava uma aproximação com o grupo 

paulista, Euclides Figueiredo pôde retornar ao Brasil. Entretanto, o exílio alimentou ainda 

mais os ressentimentos e ódios que nutria por Getúlio, embora os paulistas, liderados por 

Salles de Oliveira, no Partido Constitucionalista, tenham suspendido a guarda contra Vargas, 

Euclides Figueiredo não aceitaria a aproximação com seu desafeto. Distanciou-se do grupo 

paulista e candidatou-se, em 1934, a deputado federal pela legenda do Partido Republicano 

(PRP); entretanto, mais uma vez fora derrotado.  
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As sucessivas derrotas contribuíam para que o ódio de Figueiredo contra Vargas 

aumentasse cada vez mais e, nesse sentido, o militar não cessava de conspirar contra o 

governo. Antes mesmo do golpe estadonovista, de 10 de novembro de 1937, de forma 

preventiva, Euclides Figueiredo fora preso e, após sua condenação pelo TSN pela participação 

na organização do “Putsch Integralista”, de 1938, foi considerado “morto” pelas Forças 

Armadas.82 Após tantas agruras e derrotas, ódios e ressentimentos, Euclides Figueiredo pouco 

se beneficiou pela anistia de 1945, uma vez que esta representou apenas o cancelamento de 

sua condenação no TSN. Em abril de 1945, após a anistia, Euclides Figueiredo declarou: 

“Leis especiais para casos como o meu, os governos só decretam para militares de sua 

confiança, e Deus me livre de ser considerado como tal, nestas circunstâncias” (D.N. 19 abr. 

1946, p. 08). 

Seu característico antigetulismo fez com que Figueiredo participasse da fundação da 

UDN em 1945. Naquele ano viria finalmente uma vitória política; o udenista fora eleito 

deputado pelo Distrito Federal para integrar a Assembleia Constituinte. Nesse contexto, com 

um passado marcado por derrotas e humilhações, Figueiredo chegou à Constituinte com o 

intuito não apenas de acertar as contas com Vargas, mas também de reparar as injustiças do 

passado. Dentro desse quadro, suas principais propostas foram direcionadas à eliminação dos 

resquícios do Estado Novo83 e à ampliação da anistia. 

                                                 
82 Por ter sido condenado pela participação na revolta Integralista, Figueiredo perdeu a sua patente de Coronel do 
Exército, o que significava considerar o condenado como morto. Como Euclides Figueiredo estava “morto” 
juridicamente, sua esposa foi considerada viúva de militar e passou a receber uma pensão; além disso, seus filhos 
receberam bolsa de estudo na escola militar, direito que cabia aos órfãos de militares. 
83 Logo no início dos trabalhos da Assembleia Constituinte, Figueiredo requereu que fosse criada uma Comissão 
de inquérito que julgasse os atos delituosos do Estado Novo. O Deputado pedia profundas investigações no 
Departamento de Segurança Pública “no sentido de conhecer e denunciar à nação os responsáveis pelo 
tratamento dado a presos políticos”. Segundo Figueiredo, a matéria não poderia ser esquecida. Tratava-se de 
fazer justiça, descobrir e apontar os responsáveis por crimes inomináveis, praticados com a responsabilidade do 
governo. Em 30 de abril de 1946, Euclides Figueiredo apresentou um requerimento que pedia severas 
investigações no Departamento de Segurança Pública e solicitava que se apurassem os responsáveis pelo 
agravamento das penas impostas pelo tribunal de Segurança Nacional. Segundo o deputado, julgar os criminosos 
de 1937 era um meio de garantir a própria democracia. Pois, segundo Figueiredo, nos quinze anos de governo 
Vargas, os atos desumanos foram constantes. O deputado destacou que ninguém sabia do paradeiro dos sete 
assaltantes do palácio Guanabara que foram presos na madrugada de 11 de maio de 1938. Foram sete mortes fora 
de combate, sobre as quais nenhuma luz se procurou fazer. Sete mortes cuja origem não se investigou e que 
demonstravam de que lado estava a brutalidade. Em 7 de maio de 1946 foi criada a comissão encarregada de 
examinar os serviços do Departamento Federal de Segurança Pública e o tratamento dado aos presos políticos no 
período de 1934 a 45. Porém, a frequente falta de quórum encerrou as atividades sem grandes avanços. O 
fracasso não foi consequência da falta de perseverança e interesse de Figueiredo, pois, este compareceu a todas 
as reuniões e lutou por suas mais profundas convicções, sem nenhum receio de beirar o quixotismo (CHACON, 
1982). Além da tentativa de julgar o Estado Novo, outro ponto bastante enfatizado pelo deputado udenista foi a 
extinção da Polícia Especial, órgão remanescente do Estado Novo. Após vários discursos arrasadores conseguiu 
que esse órgão fosse extinto, pois, segundo ele, a Polícia Especial era uma ameaça à democracia que se 
construía. 
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Em 18 de março de 1946, Euclides Figueiredo, presidente da UDN do Distrito Federal, 

levou o tema da anistia ao debate no plenário da Assembleia. Segundo o udenista, se a marca 

da Constituinte de 1946 era a “democracia”, era preciso reparar as injustiças cometidas ao 

longo do Estado Novo para que o passado autoritário fosse, de vez, sepultado. No entanto, o 

Decreto-lei n.º 7.474, de 18 de abril de 1945, que concedeu anistia aos que cometeram crimes 

políticos, desde 16 de julho de 1934 até a data de sua publicação, ainda em 1946 não havia 

reparado as injustiças da ditadura e revertido os civis e militares cassados aos seus antigos 

postos, devido às restrições ou exclusões que foram estabelecidas por Vargas. O Decreto-lei 

apresentava restrições que deixavam os anistiados a critério de comissões criadas segundo a 

conveniência do governo. As soluções governamentais não eram imediatas e gerais e, quase 

um ano após o Decreto-lei da anistia, aqueles que deviam ser beneficiados ainda não sentiam 

seus efeitos. Sobre a situação dos anistiados, o jornal A Manha publicou: 

Anistia é esquecimento. Mas esquecimento do crime imputado ao anistiado e sobre 
o qual deve ser feito perpétuo silêncio. Ora, o governo concedeu anistia aos 
chamados criminosos políticos, mas, em vez de esquecer o crime, se esqueceu de 
devolver os empregos aos anistiados, entre os quais há inúmeros que estão passando 
mil dificuldades. Assim, anistia não vale. Dar liberdade para passar fome não é 
negócio. Nessas condições, sem poder voltar a seu antigo emprego, a maioria dos 
presos políticos talvez preferisse continuar comendo a gororoba da cadeia a vir se 
alimentar cá fora com os pastéis de brisa da liberdade (A MANHA, 25 abr. 1946, p. 
01). 

Um ano após a anistia, muitos “anistiados”, sem retornarem aos seus antigos cargos, 

viviam em situação de miséria. Diante de tal quadro, na sessão de 18 de março de 1946, o 

udenista Euclides Figueiredo apresentou a Indicação n.º 27 que visava à reintegração dos 

anistiados em 1945 aos seus antigos cargos.84 Euclides Figueiredo afirmou que a Constituinte 

de 1946 representava a esperança contra o totalitarismo no Brasil, portanto era necessário 

atingir os anseios dos diversos setores da vida nacional que ainda não tinham sido atingidos 

pelos ventos que levariam, de vez, os últimos resquícios do estadonovismo (ANC, 18 mar. 

1946, p.71).  

O que incomodava o parlamentar era a morosidade das Comissões que avaliavam cada 

caso. Diante do marasmo de tais comissões, o Estado Novo se dissipava na memória e suas 

vítimas continuavam sem reintegração ou reparação. Segundo Figueiredo, a anistia vinha 

“pingando” de caso em caso, assemelhando-se a um mero indulto, isto é, selecionando 

individualmente quem deveria, ou não, ser beneficiado. Desse modo, de acordo com 
                                                 
84 “Indicação n.º 27, de 1946. Indico que a Mesa, ouvida a Casa, sugira ao Poder Executivo a supressão dos 
artigos 2.º e 3.º do Decreto-lei número 7.474, de 18 de abril de 1945, de modo que os cidadãos beneficiados pela 
anistia a que o mesmo decreto se refere, sejam, de pronto, reintegrados nas suas antigas posições. Sala de 
Sessões, 15 de março de 1946 – Euclydes de Figueiredo.” (DAC, 19 mar.1946, p. 474) 
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Figueiredo, a atividade seletiva das Comissões deixaria resquícios de um passado que poderia 

acarretar novas dissensões políticas e, além disso, provocar o surgimento de “germes para 

novas dissensões, para novas fermentações. E, com isso, cedo tenderão a desaparecer os bons 

propósitos de apaziguamento” (ANC, 18 mar. 1946, p. 72-73). 

Após ler alguns telegramas enviados por vítimas do regime varguista que ainda 

aguardavam a anistia, Euclides Figueiredo completou: 

Mas, senhores, não estou aqui servindo de eco de clamores; porque, se fosse 
revolver todo o meu arquivo a êste respeito e quisesse citar, desta tribuna, os nomes 
de todos os companheiros do Exército, de todos os companheiros da Armada, de 
todos os companheiros da Aeronáutica e dos civis que me têm procurado certamente 
perderia algumas horas [...] (DAC, 19 mar. 1946, p. 475). 

Ciente de que era preciso reparar as injustiças do passado, Figueiredo sugeriu que 

fossem suprimidos os artigos 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 7.474, de 18 de abril de 1945, uma 

vez que as Comissões criadas por tais dispositivos operavam com morosidade e funcionavam 

apenas como indulto, o que quer dizer que tinham caráter individual, seletivo e, desta forma, 

mantinham os germes para novos conflitos. O udenista tinha consciência de que os entraves 

da anistia poderiam causar problemas futuros, dissensões, ressentimentos. Segundo Euclides 

Figueiredo, os autores do Decreto-lei n.º 7.474 pretendiam manipular e “escamotear, numa 

disposição de lei, a anistia para uns, enquanto, em outra disposição, concediam-na 

amplamente a outros”. E completou: “o que se vê é que há qualquer cousa a corrigir, e isto se 

fará simplesmente com a supressão dos dois artigos em apreço, conforme peço na minha 

indicação” (Idem, p.74). 

Após o discurso de Figueiredo, tornou-se evidente que a anistia era um dos temas mais 

delicados da Constituinte, uma vez que envolvia não apenas os debates em torno do passado, 

mas também trazia em seu bojo os temores em relação ao futuro incerto. Dentro desse quadro, 

a indicação do udenista gerou um grande debate em plenário. Todavia, como noticiara a 

Folha da Manhã de 19 de março, a indicação levantada por Figueiredo gerou confusão não 

apenas no seio da Assembleia, mas dividiu a própria bancada da UDN, pois boa parte do 

partido entendeu que Euclides Figueiredo não deveria ter assumido uma atitude de tanta 

repercussão política e militar sem antes ter consultado o partido (F.M., 19 mar. 1946). Se a 

UDN chegara à Assembleia ávida por acertar as contas com o passado, por que a indicação de 

Figueiredo causou incômodo em seu próprio grupo? 

Para formular a proposta de ampliação da anistia, o parlamentar partiu de seus 

ressentimentos em relação à Vargas, bem como de sua experiência enquanto militar que fora 

afastado de seu posto na década de 1930. Mas, naquele contexto de aproximação entre Dutra e 
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a UDN, a anistia e a reversão dos militares afastados das Forças Armadas – leia-se os 

comunistas – poderia esboroar todo o ensaio de coalizão que tinha sido feito desde o início do 

ano de 1946. Dutra não admitiria os comunistas de volta às fileiras das Forças Armadas; a 

UDN não admitiria perder a sua única chance de chegar ao poder, isto é, por meio de acordos 

com o presidente Dutra. Nesse sentido, a anistia se tornou um tema delicado naquele contexto 

marcado por uma “democracia intolerante” (POMAR, 2002). 

Enquanto parte da UDN via a anistia como inconveniente para aquele momento de 

articulações e alianças políticas, o PTB e o PSD também se posicionaram contra a medida, 

visto que a anistia beneficiaria principalmente os comunistas, principais vítimas do Estado 

Novo. Apesar de seus discursos “democráticos”, tais partidos se posicionaram ferrenhamente 

contra a reversão dos “anistiados” aos seus antigos postos.  

O deputado Barreto Pinto (PTB), ao responder o discurso de Euclides Figueiredo, 

evidencia a primeira pista para que se possa compreender o posicionamento de seu partido. O 

petebista declarou-se contrário à indicação de Figueiredo, uma vez que, segundo o 

parlamentar, a supressão dos artigos permitiria que oficiais que mataram seus colegas 

dormindo voltassem às fileiras das Forças Armadas. O fulminante discurso de Barreto Pinto 

girou em torno da seguinte questão: como admitir apátridas e traidores entre aqueles que 

deveriam defender a nação? (ANC, 18 mar. 1946, p. 74). 

Barreto Pinto, que chegara ao parlamento graças aos votos de Vargas,85 buscava em 

1935 os argumentos para justificar o posicionamento de seu partido. As marcas do passado, 

que teriam sido suspensas em 1945, emergiam e corroboravam para a composição de sentido 

daquele contexto. O debate sobre a anistia levaria o PTB a demonstrar que a experiência de 

1935 ainda poderia contribuir para as disputas políticas do presente.  

Ao apresentar os motivos pelos quais a anistia não deveria ser ampliada, Barreto Pinto 

aludiu aos comunistas acusados de matarem militares enquanto dormiam durante o levante de 

1935.  Apesar da acusação, os comunistas que participaram do levante e foram julgados pelo 

Tribunal de Segurança Nacional, em 1936, não foram condenados por assassinatos de colegas 

que dormiam. Não obstante a ausência de provas, a versão se propagou e a nódoa da traição 

acompanhou os comunistas revoltosos de 1935 ao longo da história. Nódoa que o PTB saberia 

usar contra seus rivais na Assembleia. 

                                                 
85 Edmundo Barreto Pinto fora eleito o primeiro suplente da bancada do PTB pelo Distrito Federal com apenas 
592 votos. Beneficiado com as “sobras” dos inúmeros votos obtidos por Vargas, Barreto Pinto tomou posse na 
Constituinte de 1946. 
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A versão sobre os assassinatos durante o levante tomou tais contornos que se tornou a 

“versão oficial”. Dentro dessa perspectiva, a sublevação comunista de 1935 passou a ser vista, 

conforme ressaltado nesta pesquisa, como um ato de traição às Forças Armadas e à nação.  

Segundo Alzira Vargas, o levante comunista de 1935 foi um crime premeditado; dessa 

forma, as prisões que sucederam ao conflito foram frutos da “indignação criada pelo crime 

frio, calculado a relógio, perpetrado naquela madrugada.” (PEIXOTO, 1960, p. 211). Sobre o 

tema, Carlos Lacerda também registrou sua opinião: 

Se é verdade que em 35 oficiais do Exército foram mortos, dormindo, pelos 
comunistas, eu não sei nem posso afirmar. Mas não duvido. Não duvido porque 
guerra é guerra. Dormindo ou acordado... nunca vi ninguém numa guerra acordar o 
sujeito para puxar o revólver e matá-lo. Acho que o fato em si é irrelevante. [...] De 
qualquer maneira, criou-se em torno disso, evidentemente, toda uma mitologia da 
covardia (LACERDA, 1987, p. 44). 

 

Para Barreto Pinto, não importava se haviam provas sobre tais assassinatos, mas a 

versão recontada a cada solenidade na Praia Vermelha ou no cemitério São João Batista, 

anualmente, no dia 27 de novembro, fez com que tal narrativa impregnasse na memória da 

nação. Embora a Grande Guerra tenha dado maior visibilidade aos comunistas e Luiz Carlos 

Prestes tenha se tornado o principal mártir do Estado Novo, o que possibilitou que ele 

desfrutasse de um período de apoteose e de uma “ilusão de esquecimento”, na Constituinte, 

durante os debates sobre a anistia, os parlamentares demonstraram que estavam dispostos a 

“desenterrar” um passado que os comunistas supunham “soterrado” pela anistia de 1945.  

A proposta de Euclides Figueiredo que visava à ampliação da anistia, ao suprimir as 

Comissões que avaliavam cada caso, evidenciou a parcialidade da lei assinada por Vargas em 

1945. Embora tenha libertado os presos políticos e os que cometeram crimes conexos, os civis 

e militares “anistiados” não puderam regressar aos seus antigos postos; dessa forma, não 

retomaram a vida interrompida durante a ditadura. Não voltaram ao passado suspenso pelo 

Estado Novo e não tiveram o passado dissolvido. Como ressaltou Figueiredo, os germes da 

ditadura continuavam a contaminar o presente (ANC, 18 mar. 1946, p. 73). 

Se a ditadura ainda deixava seus resquícios no presente, o levante de 1935 também 

desempenhava um papel central nas discussões sobre o passado a ser anistiado. Calcificada no 

tempo, a versão acerca da covardia e da traição dos revoltosos de 1935 foi utilizada 

constantemente como justificativa para a repressão e a perseguição aos comunistas. Em 1946, 

mais uma vez essa versão foi reutilizada pelos parlamentares que se opunham à ampliação da 

anistia, uma vez que anistiar seria permitir que os “traidores” regressassem às fileiras das 

Forças Armadas. Diante de tais temores, ao debater a anistia, o discurso de Barreto Pinto 
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contra os comunistas foi apenas o primeiro de diversos libelos contra a bancada comunista na 

Assembleia Nacional Constituinte. 

O petebista Barreto Pinto, assíduo parlamentar na Assembleia, concentrou sua atuação 

política no combate ao comunismo. Destacou-se como o parlamentar que mais se dedicou à 

“cruzada” anticomunista na Assembleia, campanha que culminou com a cassação do registro 

do PCB no ano seguinte. Apesar de ter conseguido alcançar seus objetivos na luta contra o 

PCB, o “Palhaço Queremista” – como era chamado por Carlos Lacerda devido aos seus 

discursos irônicos e suas constantes piadas dentro daquele recinto – foi um dos parlamentares 

mais polêmicos e controversos da Constituinte. Para citar alguns exemplos, após um discurso 

de crítica ao General Góes Monteiro, Barreto Pinto foi esbofeteado pelos dois irmãos do 

General. Além da surra nos corredores da Assembleia, o deputado petebista, após a 

promulgação da Constituição, protagonizou outro episódio que fugia ao protocolo do 

legislativo. Barreto Pinto foi o primeiro parlamentar no Brasil a ter o seu mandato cassado por 

falta de decoro parlamentar; tal episódio ocorreu após o deputado posar, em pleno processo 

Constituinte, para a revista O Cruzeiro, vestindo apenas trajes íntimos (BRAGA, 1988).86 

Como ressaltado, foi esse caricato seguidor de Getúlio Vargas, considerado por David Nasser 

“a flor da ditadura”, um dos mais eloquentes anticomunistas na Assembleia e um dos 

principais defensores do legado de Getúlio.  

Se até a sessão de 18 de março Barreto Pinto estava mais preocupado em destacar as 

virtudes do governo Vargas e as contradições de alguns udenistas que haviam apoiado o 

governo deposto, como destacado, ao propor a ampliação da anistia, Euclides Figueiredo 

despertou o anticomunismo do petebista. Apesar dos argumentos de Figueiredo acerca da 

necessidade de extinção das Comissões de anistia, Barreto Pinto, não convencido, foi enfático 

em seu posicionamento contrário à medida e clamou aos Constituintes que não aprovassem o 

requerimento do udenista, uma vez que eram necessárias paciência e confiança no trabalho 

das Comissões nomeadas pelo governo.  

                                                 
86 Em 1946, Barreto Pinto se deixou fotografar por Jean Manzon para uma reportagem de David Nasser, da 
revista “O Cruzeiro”. Em sua casa, o parlamentar posou de fraque e cueca samba-canção. O fato teve uma 
grande repercussão e, em 27 de maio de 1949, em sessão secreta, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de 
Barreto Pinto por falta de decoro parlamentar. O deputado alegou que o fotógrafo agira de má fé, uma vez que o 
convencera a se deixar fotografar sob a alegação de que a foto seria apenas do busto. Todavia, os parlamentares 
viram na cassação de Barreto Pinto uma forma de “legítima defesa”, visto que este era um dos mais polêmicos 
defensores de Vargas. 
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Apesar do libelo de Barreto Pinto, o deputado udenista Flores da Cunha,87 que também 

se beneficiaria com a ampliação da anistia, tomou a palavra para demonstrar o seu apoio ao 

requerimento de Figueiredo. Sobre a anistia de 1945, o udenista gaúcho declarou: 

Anistia não pode ser restrita. Ou se concede ou se recusa a anistia. [...] Não posso 
compreender como, tendo sido concedida anistia aos revoltosos de 1935 e 1938, que 
foram postos em liberdade, ainda se mantenham restrições quanto a alguns 
brilhantes e denodados oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, os quais 
esperam do governo da República providências complementares que os reintegrem 
nos respectivos quadros. [...] Não acredito que os anistiados continuem a conspirar e 
a se amotinar. [...] Ora, se do meu ponto de vista, o vencedor anistia o vencido, por 
que ainda manter as restrições estabelecidas pelo último decreto que pôs em 
liberdade integralistas, comunistas e outros condenados políticos? (ANC, 18 mar. 
1946, p. 78). 

Como apontado por Flores da Cunha, os principais beneficiados pelo Decreto de 

anistia foram os integralistas e comunistas. Entretanto, até 1946 apenas os integralistas 

haviam logrado retornar aos seus postos nas fileiras das Forças Armadas; os comunistas 

continuavam aguardando pela reintegração e muitos já tinham recebido parecer contrário das 

Comissões.  

Naquele contexto pós-guerra, depois da vitória dos aliados na Guerra, enquanto os 

comunistas gozavam de um tangencial crescimento político, os integralistas – liderados por 

Plínio Salgado – desmoronaram diante da opinião pública que os consideravam fascistas. Em 

1946, com a alta dos regimes “democráticos”, os integralistas perderam força, uma vez que os 

regimes autoritários estavam em franca decadência. Assumir-se integralista era motivo de 

constrangimento naquele período de “apoteose da democracia” e decadência do fascismo. 

Entretanto, enquanto os ex-integralistas não representavam uma grande ameaça à democracia 

em 1946, os comunistas, com seu discurso “democrático”, perturbavam cada vez mais aqueles 

que temiam o seu fortalecimento no Brasil.  

Mesmo cientes das restrições da anistia concedida por Vargas, em 1945 os comunistas 

viam na medida uma forma de ganharem as ruas e conquistarem apoio eleitoral. 

Imediatamente após a libertação dos presos políticos, Luiz Carlos Prestes já apontava a 

parcialidade da lei de anistia. Em 27 de abril de 1945, Prestes concedeu uma entrevista na 

                                                 
87 O udenista gaúcho fora um dos principais organizadores da Revolução de 1930 e, com a vitória do 
movimento, foi nomeado interventor no Rio Grande do Sul, cargo que exerceu até 1935, quando foi eleito 
governador do Estado. Apoiou o governo provisório contra o movimento paulista de 1932, porém, com a 
extinção de sua brigada militar em 1937 – ato decretado pelo governo que temia o fortalecimento militar dos 
gaúchos em detrimento do poder central – Flores da Cunha passou para a oposição ao governo e tomou parte no 
levante integralista de 1938. Tal posicionamento contra Vargas e contra o Estado Novo rendeu-lhe um longo 
exílio no Uruguai (BRAGA, 1988). Portanto, este era mais um udenista que se beneficiara da anistia de 1945; a 
ampliação desta apagaria todos os “crimes” cometidos pelo deputado gaúcho durante o governo de Getúlio 
Vargas. 
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qual o líder comunista ressaltava que a verdadeira anistia seria dada pelo parlamento eleito, 

com o reconhecimento dos direitos de todos os anistiados. Para Prestes, o decreto-lei 7.474 

representou apenas a liberdade dos presos políticos; significou a abertura das portas das 

prisões. Nessa perspectiva, o PCB chegou à Constituinte com esperanças de que os 

parlamentares ampliariam a medida e sepultariam, de vez, o passado. 

Afinado com sua bancada, o comunista Alcedo Coutinho, citando a entrevista de 

Prestes, destacou que, naquela época, a anistia de 1945 representou uma conquista 

democrática. Nessa linha de interpretação, o parlamentar ressaltou: 

[...] para nós comunistas, “bodes expiatórios” de todos os tempos, cumpria adotar 
uma atitude de prudência. Entretanto, agora, a anistia vem para a Casa do povo, para 
o Parlamento, onde pode ser debatida e sugerida ao Presidente da República de 
modo mais positivo e seguro, como sendo a manifestação do próprio povo. É 
incrível que se constate este absurdo, oficiais do Exército, eleitos Senadores e 
Deputados, não poderem pertencer ao Exército nacional. (ANC, 18 mar. 1946, p. 
79). 

Como destacou Celina D’Araújo (2012), a anistia no Brasil sempre esbarrou no poder 

de veto das Forças Armadas. Os limites da anistia, ao longo de nossa história, foram traçados 

exatamente na medida em que as Forças Armadas estavam dispostas a ceder. Naquele 

contexto de 1946 em que o Brasil se deparava com o fortalecimento do PCB e intensas 

mobilizações de massa, o presidente Eurico Dutra, ferrenho anticomunista e maior 

representante das Forças Armadas, não admitiria o retorno dos comunistas às fileiras 

militares. Junto com sua bancada na Constituinte e com seus aliados em potencial, Dutra faria 

o possível para retirar os comunistas de cena, nem que para isso tivesse que recorrer aos 

conflitos do passado e ao dever de memória. 

Perante o veto militar, Alcedo Coutinho apontou a situação inconcebível de manter 

antigos oficiais comunistas, eleitos Deputados e Senadores para a “Casa do povo”, sem 

autorização para a sua reversão aos antigos postos ocupados antes da ditadura. Como 

evidencia a fala de Coutinho, as Forças Armadas desempenhavam um papel central no debate 

sobre a ampliação, ou não, da anistia. Entretanto, de acordo com os argumentos dos 

anticomunistas, contrários à ampliação da medida, as Forças Armadas deveriam ser fiéis à 

nação e, além disso, formar um corpo coeso conforme a hierarquia estabelecida. Todavia, a 

questão que perpassava o debate sobre a anistia era: como inserir, no seio das Forças Armadas 

Brasileiras, o “germe” comunista que traíra a nação em 1935? 

Tendo como pano de fundo o debate sobre a reversão, ou não, dos comunistas às 

fileiras das Forças Armadas, como destacou o jornal Diário de Notícias em 19 de março de 

1946, o debate acerca da anistia se converteu em “querela partidária” na Constituinte. Resta-
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nos saber até que ponto os diferentes partidos que compunham a Assembleia estavam 

dispostos a abrir mão do passado ou, ainda, até que ponto o passado serviria para seus 

interesses futuros. 

Enquanto nos quartéis se desenrolava uma intensa campanha anticomunista, a despeito 

do crescimento do PCB após a anistia de 1945, o deputado Lino Machado (UDN-MA), 

tenente-coronel, surpreendeu seus pares na Assembleia ao defender, individualmente, a 

Indicação de Figueiredo. Ao expressar seu apoio ao requerimento de seu colega de bancada, 

Euclides Figueiredo, Lino Machado destacou que a anistia concedida por Getúlio Vargas em 

1945 beneficiou apenas os amigos do ex-presidente, aqueles que porventura estiveram ligados 

à ditadura. Enquanto isso, segundo o udenista, aqueles que realmente necessitavam da anistia 

continuavam aguardando pela reversão aos seus cargos. 

[...] continuam afastados das classes armadas inúmeros oficiais que foram 
envolvidos tão só em movimentos políticos. Nenhum estava acusado de crime 
comum, entretanto, continuam oficialmente mortos [...] como se realmente eles não 
existissem. Sem dúvida, a situação é deprimente, excessivamente deprimente para 
nossas classes armadas e, igualmente deprimente, para os funcionários civis 
afastados de seus cargos. [...] Vejo que o Sr. General Dutra, fugindo a anistiar seus 
camaradas das fôrças armadas, esquivando-se a anistiar os civis; vejo que S. Exª, 
longe de evoluir, como, de quando em quando, evoluía num ou noutro setor o Sr. 
Getúlio Vargas, S. Exª terá involuído e adquirido, então, a mesma mentalidade 
totalitária de 10 de novembro (ANC, 18 mar. 1946, p. 80). 

Lino Machado apontou os resquícios do Estado Novo no governo de Dutra que ainda 

influenciavam na vida política do país. Nessa direção, para o udenista a manutenção de 

obstáculos que impediam a reversão dos anistiados era uma clara evidência de que Dutra não 

tinha intenções democráticas. Tal discurso tocou, também, em tema delicado para a UDN, 

haja vista que parte do “partido da eterna vigilância” advogava pela união entre udenistas e o 

governo. No entanto, o próprio integrante da UDN, Lino Machado, deixava a tribuna com 

uma questão no ar: como apoiar um governo que teria “involuído” para os preceitos de 1937? 

Dentre as principais características da anistia, destacam-se seu caráter político e 

coletivo; além disso, a medida tem a finalidade de dissolver conflitos políticos, bem como 

eliminar as causas de tais conflitos. A anistia de 1945 em nada atendia a tais preceitos, já que 

não atingiu apenas crimes políticos, mas também crimes comuns julgados pelo TSN. Não teve 

caráter coletivo, pois cada caso era avaliado por uma Comissão, e, ademais, ao negar a 

reversão de diversos “anistiados” aos seus antigos postos, houve a manutenção do “germe” 

gerador de conflitos que marcaram o Estado Novo. Ao criar comissões que avaliariam 

individualmente cada caso, segundo Lino Machado, o governo Vargas apenas concedeu um 

indulto; abriu as grades das prisões estadonovistas para os que cometeram crimes políticos ou 
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conexos. Enfim, relegou ao esquecimento a violência do Estado Novo e manteve as exclusões 

realizadas ao longo da ditadura.  

Como destacado pelos principais jornais que acompanhavam os trabalhos da 

Assembleia, a sessão de 18 de março foi, até então, uma das mais conturbadas da 

Constituinte. O discurso de Barreto Pinto, que trouxe à tona a questão da reversão dos 

comunistas às Forças Armadas, fez com que o tema da anistia se tornasse um pretexto para 

expor a ameaça comunista e o perigo de reverter os “traidores de 1935” às fileiras das Forças 

Armadas. A partir daquela sessão, o tema da anistia se tornou uma querela entre petebistas e 

comunistas; enquanto isso, a UDN, um partido que tinha no passado a sua razão de ser, 

fragmentava-se – confusa – tentando definir qual era a principal ameaça contra sua ascensão. 

Dessa forma, com o debate em torno da anistia a questão que surgia diante dos udenistas era: 

a quem combater: Vargas ou Prestes? Passado ou futuro? 

O libelo dos petebistas contra os comunistas ao longo do debate sobre o requerimento 

de Figueiredo não parou no discurso de Barreto Pinto. Apesar de alguns discursos favoráveis, 

e do apoio da bancada comunista, o insucesso da Indicação n.º 27, de Euclides Figueiredo, 

deveu-se, principalmente, ao argumento utilizado pelo parlamentar Segadas Viana, do PTB. 

Líder da bancada petebista do Distrito Federal, Viana foi um dos maiores defensores do 

legado do Estado Novo e um dos principais anticomunistas da Assembleia. Ao defender a 

manutenção das Comissões nomeadas pelo presidente da República, o parlamentar petebista 

afirmou que não era possível que a anistia tivesse caráter coletivo, visto que cada problema 

apresentava peculiaridades e, afinal, estavam em jogo a defesa e a segurança nacional.  

Segundo o deputado, era necessária a prevenção do retorno, às Forças Armadas, de 

“certos elementos” nocivos à nação. Até esse ponto, Segadas Viana continuava afinado com o 

discurso anticomunista que se consolidara desde 1935; ou seja, os comunistas eram 

considerados traidores da pátria por terem se insurgido em uma tentativa de implantar no país 

uma ideologia estrangeira. Fora isso, durante o levante teriam, supostamente, assassinado 

colegas militares enquanto dormiam. Até esse ponto nada de novo; seu discurso ressoava ecos 

de 1935. Entretanto, o líder petebista trouxe um novo elemento de acusação contra os 

comunistas, elemento que seria vital para o cerceamento das liberdades dos integrantes do 

PCB e para a instalação de uma feroz campanha contra os parlamentares comunistas. Segadas 

Viana acrescentou um novo ingrediente contra o PCB na Assembleia, uma entrevista que Luiz 

Carlos Prestes concedera à Tribuna Popular em 16 de março de 1946 que, até então, passara 

despercebida. 
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Questionado por um jornalista se em caso de uma guerra em que Brasil e Rússia 

combatessem em campos opostos, de que lado os comunistas lutariam, Prestes respondeu que 

combateria tal guerra dentro da pátria e a favor dos interesses russos. 

Combateríamos uma guerra imperialista contra a URSS e empunharíamos armas 
para fazer a resistência em nossa pátria contra um governo desses, retrógrado, que 
quisesse a volta do fascismo. Mas acreditamos que nenhum governo tentará levar o 
povo brasileiro contra o povo soviético, que luta pelo progresso e bem estar dos 
povos. Se algum governo cometesse este crime, nós, comunistas, lutaríamos pela 
transformação da guerra imperialista em guerra de libertação nacional (Apud ANC, 
18 mar. 1946, p. 82). 

 Para Segadas Viana, tal entrevista comprovava o caráter traiçoeiro dos comunistas e 

evidenciava que estes não poderiam retornar às Forças Armadas. Segundo o parlamentar 

petebista, as declarações do senador do PCB confirmavam que era necessário o estudo de 

cada caso para verificar se era justo ou não trazer, para o seio da nação e das Forças Armadas, 

elementos dispostos a combaterem contra a pátria.  

A entrevista de Prestes, levada ao plenário por Segadas Viana, desconcertou até 

mesmo os que defendiam a ampliação da anistia; além disso, os argumentos do deputado do 

PTB lançaram as bases do que geraria um longo debate nas sessões seguintes, debate em que 

o PCB seria o principal alvo.  

O discurso de Segadas Viana deixou a Assembleia em polvorosa. Como destacou o 

Diário de Notícias (19 mar. 1946, p. 04), “houve uma indisfarçável emoção na Assembleia à 

leitura de tão estranhas palavras”. Muito mais do que traidores de 1935, os comunistas 

passaram a ser vistos como “bagageiros de Stálin”, traidores da pátria, parlamentares que 

estavam a serviço de Moscou, dentre outros adjetivos que fervilhavam em plenário. Frente ao 

tumulto e às acusações, o comunista Mauricio Grabois tomou a palavra. Atentos, os 

parlamentares esperavam uma defesa por parte da bancada comunista, todavia Grabois 

limitou-se a defender a anistia sem mencionar diretamente a polêmica em torno da entrevista 

de Prestes. O discurso de Grabois apontava que os comunistas começavam a se dar conta de 

que a anistia de 18 de abril não funcionara da forma como esperavam, isto é, como 

esquecimento. Nesse sentido, o parlamentar destacou: 

A 18 de abril do ano passado, o govêrno do Sr. Getúlio Vargas punha em liberdade 
os presos políticos. Não era a anistia, porque anistia significa esquecimento, e vemos 
que o govêrno não esqueceu, mas está ainda procurando perpetuar mentiras contra 
brasileiros dignos e honestos (ANC, 18 mar. 1946, p. 84). 

Se em 1945 os comunistas celebravam a anistia, na Constituinte de 1946 ficaria 

evidente que os seguidores de Prestes não tinham tantos motivos assim para comemorarem, 
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afinal, continuavam a serem considerados como os “traidores da pátria” pelas Forças 

Armadas. Desse modo, o discurso de Maurício Grabois concentrou-se na necessidade de 

esquecimento não apenas por parte dos comunistas, mas também de seus algozes. Para o 

parlamentar, o esquecimento deveria vir de ambas as partes e não apenas das vítimas do 

regime. 

Nós, comunistas, estávamos dispostos a olvidar todas essas perseguições. Ninguém 
mais do que nós, comunistas, teve o sentimento de esquecer tudo que foi articulado 
contra nós, todas as perseguições e torturas físicas sofridas. Não viemos a esta 
tribuna desfiar as perseguições que nos foram impostas. [...] ao fazer a declaração de 
voto da bancada comunista, em favor do requerimento apresentado pelo ilustre 
Deputado Sr. Euclides Figueiredo, queremos afirmar, aqui, que o Partido Comunista 
luta, intransigentemente, pela democracia. Desejamos o esquecimento e que os 
crimes cometidos contra nosso povo não permaneçam como ameaça à pacificação 
da família brasileira, impedindo que consolidemos, em nossa terra, o regime 
democrático. [...] o requerimento do ilustre Deputado Euclides Figueiredo é um 
teste, a pedra de toque para todos quantos realmente querem a democracia e a 
pacificação da família brasileira e não desejam levantar calúnias contra cidadãos 
livres (ANC, 18 mar. 1946, p. 84-86). 

Os comunistas apontavam para a necessidade de ambas as partes esquecerem as 

agruras vividas ao longo do regime anterior. Segundo Grabois, era necessário sepultar o 

passado para que pudessem construir um regime democrático; porém, apenas os comunistas 

pareciam dispostos a abrir mão das lembranças de 1935 e das perseguições sofridas ao longo 

da ditadura. O debate em torno do requerimento de Figueiredo deixaria claro que, para os 

outros partidos, principalmente o PTB, a lembrança era muito mais conveniente do que o 

esquecimento. 

Quando mencionamos a conveniência das lembranças para as bancadas 

anticomunistas, é preciso esclarecer que a UDN, com sua ambiguidade constante, entre o 

dever de não esquecer o Estado Novo, sob o lema “lembrai-vos de 1937”, e a necessidade de 

estancar a ascensão dos comunistas naquele contexto pós-guerra, deparou-se com uma 

encruzilhada: lembrar os crimes do Estado Novo contribuiria, de certa forma, com um 

fortalecimento da imagem dos comunistas como mártires do regime, uma vez que estes foram 

as principais vítimas da ditadura. Além disso, a defesa da reintegração dos ex-militares 

comunistas às Forças Armadas poderia abalar as negociações entre a UDN e o governo de 

Dutra, general que tinha aversão ao partido de Prestes. Em contrapartida, o silêncio em torno 

dos crimes cometidos pelo governo varguista manteria o passado impune, adiando o acerto de 

contas com a ditadura que a bancada da UDN havia projetado para a Constituinte. Os 

parlamentares udenistas estariam dispostos a abrirem mão do julgamento do Estado Novo a 

fim de não beneficiarem os comunistas e de firmarem a sua aliança com Dutra? Essa foi a 
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principal questão que emergiu do debate sobre a anistia no seio da bancada da UDN. Confusa, 

heterogênea e ambígua, a UDN oscilava entre a lembrança e o esquecimento. 

Apesar de a ampliação da anistia ter sido sugerida por um parlamentar udenista, em 

sua bancada o tema não era uma unanimidade. Exemplo das contradições internas do partido, 

o jornal A Noite divulgou o posicionamento de um parlamentar da UDN que havia declarado, 

nos bastidores, que era totalmente contra a ampliação da medida. Sem revelar qual 

parlamentar fizera tal declaração, o periódico divulgou apenas seu posicionamento: 

Sou pela investigação. Não é admissível que voltem ao Exército militares filiados ao 
comunismo. Militares anti-militaristas. Militares que são confessadamente contra o 
regime. [...] Pensa você que a Rússia admitiria no Exército Vermelho cidadãos que 
não fossem totalmente marxistas? Por muito menos do que isso, se fuzila, 
publicamente, os próprios cidadãos russos, que não são absolutamente crentes das 
doutrinas soviéticas (A NOITE, 19 mar.1946 p. 02). 

Enquanto a UDN oscilava entre o combate ao varguismo ou o combate ao comunismo, 

entre o dever de memória e a necessidade de esquecimento, o PTB formava uma combativa 

“falange” contra o partido de Prestes na Constituinte. Ainda enquanto debatiam a anistia, o 

petebista Rui Almeida foi à tribuna para endossar o posicionamento de sua bancada. De 

acordo com o coronel, a anistia daria ganho de causa aos comunistas, os maiores inimigos da 

democracia e traidores da nação (ANC, 18 mar. 1946, p. 86). Seguindo a linha de seus 

correligionários, Barreto Pinto e Segadas Viana, o deputado justificou o seu voto, afirmando 

que os comunistas eram inimigos da pátria e traidores que jamais poderiam integrar as fileiras 

das Forças Armadas do Brasil. 

Não podia, Sr. Presidente, depois do movimento comunista no Brasil, quando 
militares dormindo foram assassinados nos quartéis, (palmas) não podia, sem trair 
minha própria honra, minha dignidade de militar, aprovar esse Requerimento. Não 
lhe negaria meu voto se não viesse dar ganho de causa aos comunistas. No Exército, 
na Marinha e na Aeronáutica de minha terra não há lugar para os inimigos da Pátria 
(palmas). Aqueles que traíram ontem, trairão amanhã! E os que não têm pejo de 
dizer que estão a soldo de Moscou, os que não se constrangem em declarar que, na 
hipótese de uma guerra entre o Brasil e a Rússia, ficariam ao lado desta – esses 
nunca poderão pertencer às gloriosas forças armadas de minha terra. (ANC, 18 mar. 
1946, p. 86). 

Estava claro o posicionamento do PTB; a bancada trabalhista era veementemente 

contra a ampliação da anistia. Os herdeiros de Vargas não estavam dispostos a abrir mão do 

passado tal como seu representante, Getúlio Vargas, “simulara”, em 1945, por meio da 

aliança com os comunistas.  

Dentre os petebistas que fizeram da anistia um pretexto para combaterem os 

comunistas, o último a pronunciar-se na tribuna da Assembleia, naquela sessão de 18 de 



130 
 

 
 

março, foi Gurgel do Amaral, deputado pelo PTB do Distrito Federal e vice-líder de sua 

bancada. O parlamentar petebista ressaltou que a Indicação de Figueiredo, que visava à 

ampliação da anistia, era absurda, uma vez que pretendia que o governo determinasse o 

retorno automático dos oficiais às Forças Armadas, sem verificação prévia ou sindicância. 

Sobre os trabalhos das comissões, Gurgel do Amaral destacou: 

Um erro não justifica outro: se as Comissões nomeadas estão demorando, que se 
peça ao governo que acelere seus trabalhos;  não se admita, porém, que a nação 
tenha no seio de suas Forças Armadas, homens, anistiados sem dúvidas, com os 
quais não saiba se poderá contar nos momentos difíceis que o mundo atravessa, e, 
quem sabe, para as tempestades que se avizinham e cujas nuvens negras, carregadas, 
já se avolumam no horizonte (ANC, 18 mar. 1946, p. 89). 

As nuvens que se avolumavam no horizonte vinham do fortalecimento do comunismo 

não apenas na esfera nacional, mas também mundial. Temendo a ascensão dos comunistas, a 

bancada do PTB tornou o tema da anistia uma questão partidária. Tal embate entre 

comunistas e petebistas foi bastante criticado pelo parlamentar da UDN, Aliomar Baleeiro. 

Segundo o udenista, a questão era nacional e não partidária. No entanto, Baleeiro admitiu que 

seria necessária uma seleção em torno do passado para que não voltassem, para as fileiras 

armadas, “oficiais indignos” e “indesejáveis da pátria”. Pelo aparte de Baleeiro ao discurso de 

Gurgel do Amaral, ficava evidente que muitos udenistas seguiriam a linha defendida pelo 

PTB, isto é, a manutenção das Comissões que analisariam cada caso, comissões que poderiam 

manter os comunistas longe das Forças Armadas.  

Sobre a necessidade de selecionar o que deveria ser lembrado ou esquecido, o Diário 

Carioca publicou uma matéria em que comentava a Indicação de Euclides Figueiredo: 

Finalmente, nesta ordem de ideias preservativas da sociedade em face da agressão 
comunista, devemos chamar a atenção do ilustre deputado, Sr. Coronel Euclides de 
Figueiredo, para uma urgente discriminação ente os oficiais anistiados que 
reivindicam a reintegração nas classes armadas – de modo que a repulsa aos 
moscovitas não vá atingir os patriotas, sacrificados longos anos pela coragem de 
suas opiniões e fôrça de caráter. Evidentemente, depois da declaração do senador 
capitão Prestes, com a aquiescência tácita dos oficiais e ex-oficiais militares no seu 
Partido, parece óbvio que, nem o Congresso, nem o governo, nem as altas 
autoridades da Guerra, desejariam fornecer as armas que seus futuros detentores 
prometem voltar contra o Brasil. Mas convem distinguir. Há, nos casos da anistia 
inoperante, os brasileiros comprovados na sua fidelidade e dedicação ao Brasil. 
Devemos portanto separar o joio do trigo, para fazermos a boa justiça (SOARES, 27 
mar. 1946, p.01). 

O jornal de Macedo Soares acompanhava os argumentos dos anticomunistas que 

afirmavam que era necessário manter as sindicâncias em torno do passado e, dessa forma, 

selecionar e discriminar o que poderia ser esquecido. Este foi um posicionamento defendido 

na Assembleia e acompanhado por grande parte da imprensa, uma vez que a posição da 
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bancada do PTB contra a Indicação de Figueiredo recorreu a argumentos que já tinham se 

tornado tradição no Brasil, isto é, a “ameaça vermelha”. 

A defesa da manutenção das comissões para que fosse separado “o joio do trigo” não 

ficou restrita apenas à bancada trabalhista. Assim como o PTB, o PSD posicionou-se contra o 

requerimento de Figueiredo. Nesse sentido, o líder da maioria, Nereu Ramos, declarou que 

era necessário aguardar as análises individuais das Comissões responsáveis pela concessão, 

ou não, da anistia. Restava, assim, que os pequenos partidos assumissem seu posicionamento. 

A despeito dos libelos proferidos pelos parlamentares do PTB e pelo representante do 

PSD, Campos Vergal, em nome do Partido Republicano Progressista, apresentou voto 

favorável à ampliação da anistia. Segundo o parlamentar, ao romper com a ditadura, o Brasil 

não deveria trazer para o presente, e para a construção do futuro, uma herança de perseguições 

e de ódio, resquícios que poderiam contaminar e comprometer a construção da democracia 

brasileira. Para Campos Vergal, era necessário dissolver qualquer conflito do passado, 

desfazer as agitações políticas e recomeçar. Seguindo essa linha de raciocínio, o parlamentar 

considerava que, ao apagar o passado, todos os oficiais eram igualmente dignos de serem 

revertidos às fileiras das Forças Armadas.  

 Campos Vergal proferiu seu discurso tentando demonstrar que a anistia era a única 

forma de apagar o passado e sepultar o Estado Novo. Ao empreender uma análise sobre o 

tempo, o parlamentar ressaltou que o presente era receptor das esperanças do povo brasileiro, 

uma vez que aquele período de transição era visto como momento chave para a reconstrução 

da democracia. Além disso, o parlamentar destacou que o povo brasileiro tinha confiança no 

presente e no futuro do Brasil; portanto, não acreditava que ainda houvesse cidadãos capazes 

de trair a pátria. A anistia seria uma forma de o governo apaziguar os conflitos e conciliar a 

nação, contribuindo, assim, para o fortalecimento da democracia brasileira. Para Campos 

Vergal, não seria possível iniciar um novo tempo com uma “herança maldita” do passado 

(ANC, 18 mar. 1946, p. 87). 

Como ficou evidente nos debates de 18 de março, a anistia se tornou questão 

partidária. Ao debaterem o tema, o que se percebe é que os partidos se posicionaram de 

acordo com os ressentimentos, ódios e temores acerca do futuro político do país. Para os 

parlamentares do PSD, do PTB e parte da UDN o esquecimento do passado corresponderia a 

manter no bojo das Forças Armadas uma ameaça que vinha desde a década de 1930, a 

“ameaça comunista”.  

Apesar de os principais discursos contra a anistia terem partido das bancadas aliadas à 

Dutra e à Vargas, e apesar de a proposta de ampliação ter partido de um udenista, o que 
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notamos é que a anistia provocou certo desconforto na bancada da UDN. Dividida sobre o 

tema, a UDN teve um grande número de parlamentares que foi contra o requerimento de 

Figueiredo ou que tentou se esquivar da polêmica. Mesmo que alguns udenistas pudessem se 

beneficiar com a ampliação da anistia, mesmo que a UDN almejasse desfazer os atos do 

governo de Vargas, a ampliação do benefício poderia trazer alguns ônus para o partido da 

“eterna vigilância” que, por sinal, ainda estava eivado pelo ressentimento contra Vargas e 

também contra os comunistas que negaram apoio ao Brigadeiro Eduardo Gomes, em 1945. 

Surpreso com os discursos proferidos pelos parlamentares do PTB, Euclides 

Figueiredo destacou que não esperava que sua indicação trouxesse à Assembleia o “rastilho 

de um barril de pólvoras a incendiar os debates” e, além disso, diante do constrangimento de 

sua bancada, que não foi unânime acerca da anistia, Euclides destacou que a Indicação era 

unicamente de sua responsabilidade: 

Sr. Presidente, quando elaborei minha proposição, mal conversei com o líder de 
minha bancada, o nobre Representante Sr. Octavio Mangabeira, como não a submeti 
à assinatura de qualquer de meus colegas, justamente por desejar viesse a plenário 
sob minha exclusiva responsabilidade (ANC, 18/03/1946, p. 90). 

Além de tentar justificar o fato de que mesmo alguns de seus correligionários foram 

contra sua Indicação em prol da anistia, Figueiredo criticou a querela partidária evidenciada 

ao longo do debate: 

Alegar, portanto, que os comunistas votarão a favor, os trabalhistas e componentes 
do P.S.D. contra, os da União Democrática, uns a favor e outros contra, é revelar 
inteira incompreensão do problema. 
O Sr. Plínio Barreto – Não deve ser questão de partidos. 
O Sr. Gurgel Amaral – Dou meus aplausos a V. Excia., porque, efetivamente, não se 
trata de questão de partidos. Isto mesmo salientei em meu discurso. Os altos 
interesses da Nação é que estão em jogo. 
O Sr. EUCLIDES FIGUEIREDO – [...] e quais são os altos interesses da Nação? 
Anistiar ou não anistiar? Certamente será anistiar. 
O Sr. Gurgel Amaral – Só mandar retornar às fileiras mediante exame de caso 
(ANC, 18 mar. 1946, p. 90). 

 
Crítico ferrenho do regime varguista, Euclides Figueiredo não se conformava que as 

vítimas de Getúlio continuassem aguardando por reparação e vivendo às margens da 

sociedade, enquanto os agentes do governo continuavam impunes. Nesse sentido, seguindo o 

exemplo da bancada do PTB que desenterrou o passado comunista para argumentar contra a 

anistia, Figueiredo tentou desenterrar o passado varguista para cobrar um julgamento e a 

devida punição pelos crimes cometidos pelo governo. Desse modo, o ex-coronel questionou: 

“Onde estão os criminosos de 1930, hoje certamente já nos pináculos da glória?! Onde estão 
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eles? Caso haja quem me possa informar se foram incriminados e julgados, então retirarei 

minha indicação” (Idem, p. 90).  

Diante dos questionamentos de Figueiredo, a Assembleia se manteve em silêncio. Ao 

remeter-se aos crimes de 1930, Euclides Figueiredo tocou em uma das fragilidades de seu 

próprio partido, uma vez que a UDN não aglomerava somente antigos inimigos de Vargas, 

mas também antigos aliados que, no decorrer dos quinze anos do governo de Getúlio, 

desentenderam-se com o ditador. Esse foi o caso de Virgílio de Mello Franco e Juracy 

Magalhães, os quais participaram ativamente da “Revolução de 1930” e eram, agora, 

correligionários de Otávio Mangabeira, líder da UDN, uma das vítimas da Revolução e 

ferrenho adversário de Getúlio, de quem Juracy e Virgílio de Mello Franco se afastaram. 

Sem se pronunciar acerca dos crimes cometidos durante o movimento de 1930, a 

própria UDN tratou de contornar a situação delicada instaurada pelo requerimento de anistia 

de Figueiredo. Para solucionar o impasse, Prado Kelly, falando em nome da bancada da UDN, 

propôs que, em vez de se sugerir a supressão das comissões que avaliavam cada caso, a 

Assembleia requeresse informações ao governo sobre o andamento dos processos e exigisse 

agilidade. Dessa forma, o substitutivo de Prado Kelly, assinado por Mangabeira e Juracy 

Magalhães, atenderia a principal exigência de Figueiredo, uma vez que este argumentara que 

a morosidade das comissões funcionava como empecilho para que os “anistiados” 

retornassem aos seus antigos postos. 

A partir do substitutivo de Prado Kelly, que exigia informações acerca do andamento 

dos trabalhos das comissões, mas mantinha a seletividade da anistia, os udenistas começaram 

a se manifestar sobre o tema. Juracy Magalhães (UDN-BA) elogiou a atitude de Prado Kelly 

ao buscar uma solução para o que estava se tornando uma disputa entre os partidos.  Juracy 

Magalhães posicionou-se favoravelmente ao substitutivo de Prado Kelly e rememorou a 

campanha eleitoral de 1945 em que sua bancada defendeu a ampliação da anistia às vítimas 

do Estado Novo. Era preciso que a UDN cumprisse seu programa, mas também era preciso 

estar atento para que “inimigos da pátria” não fossem revertidos ao seio das Forças Armadas. 

Por conseguinte, entendeu-se que o substitutivo proposto por Prado Kelly resolveria a querela 

interna na UDN, não fugiria de uma de suas principais bandeiras, mas também não 

contribuiria para que os “traidores da nação” retornassem aos seus antigos postos entre os 

militares. 

Segundo o jornal comunista, a Tribuna Popular (20 mar. 1946), Juracy Magalhães era 

um dos mais contraditórios udenistas naquela Assembleia. Com discurso democrático, tinha 

atitudes reacionárias. De acordo com o periódico, diante das discussões acerca da anistia, os 
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sentimentos democráticos de Juracy se empalideciam, visto que estavam ligados a questões 

momentâneas e contradições que surgiam em sua carreira política; tanto que ora ele defendia 

a democracia, ora era seu inimigo ferrenho. Segundo o periódico, o parlamentar era um 

manobrista, um político do “toma lá dá cá”. 

A emenda substitutiva de Prado Kelly foi aprovada com o apoio do PTB e do PSD, em 

detrimento ao requerimento inicial de Euclides Figueiredo. Dessa forma, percebe-se que a 

bancada udenista, surpreendida pelo requerimento de Figueiredo, ao calor do debate, 

conseguiu, de certa forma, contornar a situação que era mais delicada do que parecia. 

A anistia era debatida na Assembleia Constituinte tendo como referência não apenas o 

passado, mas principalmente o presente e o futuro. Diante de si, os parlamentares avistavam 

um presente marcado pelo fortalecimento dos comunistas após a vitória dos aliados na 

Segunda Guerra; o futuro vinha carregado de expectativas, temores e disputas de poder, nas 

quais era necessário estar em quarentena. Do passado sobrevinham as lembranças e as marcas 

que serviriam para as disputas políticas do presente. 

Os resquícios do debate de 18 de março ecoaram até o final dos trabalhos da 

Assembleia. O restante daquele mês foi marcado por vários debates em torno da polêmica 

entrevista de Luiz Carlos Prestes.  Na sessão do dia 21, o petebista Barreto Pinto recorreu 

novamente às declarações dadas por Luiz Carlos Prestes à Tribuna Popular, a fim de endossar 

seu posicionamento contrário ao PCB: 

como admitir-se então, na democracia brasileira, um partido que está a serviço da 
Rússia? (apoiados). Questão mais séria e mais grave, porém, é que a declaração está 
repercutindo no Exército e não podemos ficar indiferentes. [...] É preciso mais para a 
cassação do registro do Partido, para o bem do Brasil? (ANC, 21 mar. 1946, p. 236). 

A bancada do PTB não deixaria a entrevista de Luiz Carlos Prestes passar em branco. 

A partir do debate sobre a anistia, a entrevista de Prestes causou polêmica na Constituinte e na 

imprensa, fornecendo argumentos não apenas para a limitação da anistia, mas também para 

que o PTB iniciasse uma cruzada pela cassação do Partido Comunista. 

Sobre as declarações de Prestes, o jornalista Benedicto Mergulhão publicou no jornal 

A Noite: 

Estava passando em branca nuvem gravíssima declaração do representante de Stalin 
no Parlamento do Brasil. Falando ao matutino inspirado pelos interesses de Moscou, 
o Sr. Carlos Prestes não teve pejo em afirmar que os comunistas, caso nossa terra 
entrasse em guerra com a Rússia, tomariam armas em favor daquela potência 
estrangeira, desencadeando a luta contra a unidade nacional. É de estarrecer! 
Sabendo-se, embora, que o líder brasileiro da foice e do martelo não passa de um 
títere do “camarada” Stalin, submisso às ordens do Kremilin, jamais passaria pela 
idéia de seus adversários políticos que ele descesse tanto (MERGULHÃO, mar. 
1946). 
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A polêmica entrevista do líder comunista se tornou o pretexto perfeito para os 

anticomunistas reacenderem no seio da nação o famoso “perigo vermelho”, que, de certa 

forma, perdera força em 1945. Para os políticos do PTB e para a imprensa anticomunista, 

aquela era a grande oportunidade de acabar de vez com o “vírus comunista” no Brasil. Como 

ressaltou Carlos Lacerda, a “incontinência verbal” de Prestes, além de acender uma inflamada 

campanha anticomunista na Assembleia, poderia levar até mesmo ao fechamento do PCB 

(LACERDA, 2000). Sobre a polêmica inaugurada durante o debate acerca da anistia, Carlos 

Lacerda publicou que tais declarações foram inoportunas e desnecessárias. Ao afirmar que em 

caso de guerra entre o Brasil e a União Soviética lutaria contra o governo do Brasil, Prestes 

deu um motivo aos seus opositores de reação contra os comunistas.  

Mas a reação prepara-se para uma ação rápida contra o Partido Comunista. Essas 
declarações de Prestes trouxeram precisamente aquilo que faltava: o motivo. E, 
convenhamos, é um grande motivo: o Sr. Prestes confessa que, no caso de uma 
guerra do Brasil com uma potência estrangeira, ele será o chefe da 5ª coluna. 
Entre as medidas que se preparam contra o Sr. Prestes, figuram: 
a) o cancelamento do registro do Partido; 
b) a prisão do seu dirigente e dos seus principais responsáveis; 
c) a expulsão da bancada comunista da Constituinte. 
Para começo de conversa. 
E conhecemos da estupidez congênita do atual governo o bastante para não pôr em 
dúvida que essa intenção será cumprida (LACERDA, 2000, p. 198-199). 

 

Sempre na oposição, Carlos Lacerda aproveitava a polêmica em torno das declarações 

de Prestes para criticar a aproximação da UDN com o presidente Dutra. Descontente com os 

ensaios de coalizão empreendidos pela bancada da UDN com o governo, Lacerda advertia que 

Dutra era um herdeiro do Estado Novo, reacionário, um prolongamento da ditadura. Nesse 

sentido, o colunista questionou: “Que é o governo do sr. Dutra, em última análise, senão o 

filho legitimado da ditadura? ” (LACERDA, 2000, p. 155). 

Ciente da “estupidez congênita do governo” e do anticomunismo histórico do general 

Dutra, Carlos Lacerda advertiu que o presidente não hesitaria em colocar fim ao PCB, 

afrontando, assim, a “tenra democracia” que tentava se consolidar. Para garantir a manutenção 

do regime “democrático”, era preciso que a UDN não poupasse, mais uma vez, o General-

Presidente como vinha poupando-o de uma acareação com o passado ditatorial, tendo em 

vista a possibilidade de uma aliança política. Dessa forma, o jornalista completou: 

[...] não reconhecemos ao sr. Dutra o direito de montar nas asneiras do sr. Prestes 
para investir contra a democracia. Temos de preservar, antes e acima de tudo, o 
funcionamento do mecanismo democrático neste país. Cubram-se de vergonha e 
sejam chamados criminosos aqueles que, a pretexto de combaterem o comunismo, 
se sirvam desse meio para abrir caminho aos homens e métodos da ditadura 
(LACERDA, 2000, p. 200). 
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Lacerda compunha o grupo da chamada “resistência da UDN contra o governo Dutra”. 

O grupo liderado por Virgílio de Melo Franco afirmava que a vitória de Dutra para presidente 

da República representava a manutenção da máquina ditatorial e que, portanto, o único meio 

de educar o povo para a democracia era manter a oposição viva e vigilante e não aceitar 

cargos do governo. Entretanto, Otávio Mangabeira, líder da bancada udenista na Assembleia 

Constituinte, liderava uma corrente favorável a uma colaboração com o governo, na esperança 

de encurtar o caminho para a chegada ao poder. Em seus depoimentos, Lacerda declarou que 

Mangabeira “meteu na cabeça que, apoiando o Dutra e fazendo uma união nacional com ele, 

seria possível neutralizar o que restava da máquina getulista no governo e trazer o Dutra para 

um lado bom [...]” (LACERDA, 1987, p. 82).  

Sobre seu posicionamento de apoio ao governo, Mangabeira declarou na Constituinte: 

Quando se iniciaram, não há muito os trabalhos desta Assembléia; quando entraram 
em atividade, após a ditadura, os poderes eleitos da República, ninguém suponha 
que eu tenha assumido, aqui, a atitude de serenidade que é notória, por fraqueza ou 
comodismo. Não; não foi por esse motivo, mas por amor precisamente à causa da 
restauração democrática. Sou um homem já idoso, vivido e sofrido e sei que a 
Nação, no momento, não comporta agitações nem expressões demagógicas (Palmas 
prolongadas). A hora é mesmo de serenidade, que não exclui a energia, de trabalho 
construtivo, de tolerância, uns para com os outros (Muito bem). Já tive ocasião de 
observar, desta mesma tribuna, que a democracia que surge é como uma plantinha 
ainda tenra. E é um crime submetê-la aos vendavais. É como a criancinha que nasce 
e não pode ainda ser exposta ao rigor das intempéries (ANC, 24 mai. 1946). 

A “serenidade” da UDN para com o governo de Dutra trazia preocupações para Carlos 

Lacerda e o grupo da resistência udenista. Ao perceber que a UDN oscilara durante o debate 

acerca da anistia e que alguns udenistas indicavam para uma concordância com os argumentos 

dos trabalhistas e dos partidários de Dutra, Carlos Lacerda advertia que o partido da “eterna 

vigilância” não deveria aderir à reação contra os comunistas, uma vez que seria um atentado à 

democracia, único antídoto que poderia derrotar o comunismo. Para o jornalista, era 

importante permitir que Prestes continuasse a dizer “asneiras”; só assim o líder comunista 

evidenciaria que não passava de uma lenda que se formara na década de 1920 e que ganhara 

força nos cárceres do Estado Novo. 

 Lacerda destacou que, diante dos caminhos trilhados pelo governo do general Eurico 

Gaspar Dutra, após as declarações do líder comunista, o que o jornalista definiu como clara 

demonstração de incapacidade política, os dias de legalidade do PCB estariam contados. As 

“asneiras” ditas por Luiz Carlos Prestes poderiam dar motivos para Dutra investir contra a 

democracia, o que, de fato, ocorreu em 1947, quando o registro do Partido Comunista foi 

cancelado.  
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Naquele ano de 1946, o presidente Dutra ainda tinha como recurso a Constituição 

autoritária de 1937 e não abria mão de utilizar de todos os expedientes que esta lhe oferecia. 

Pedro Estevam Pomar (2002) definiu o governo de Eurico Dutra como semiditatorial, não 

apenas pelas restrições às liberdades partidárias, mas também pelo alto controle do Estado 

sobre a sociedade e pelo uso da violência policial como “preço” a ser pago para a manutenção 

da ordem interna. Anticomunista confesso e golpista histórico, Dutra governava com o cheiro 

de 1937 ainda pairando no ar, uma vez que não havia se desapegado de suas práticas enquanto 

ministro do Estado Novo e, além disso, era um legítimo herdeiro da ditadura varguista.  

Pereira Lira, chefe de polícia do governo de Dutra, diante das acusações de 

manutenção do passado na máquina governamental, chegou a afirmar que o Governo havia 

recebido “uma herança sobre a qual” não desejava falar. E que não pretendia “ver o passado 

sobre o qual” pairava “uma bandeira de anistia”. São suas palavras: “Não devemos olhar para 

o passado, para não virarmos estátuas de sal. Devemos olhar firmes para o presente, 

vencendo-o galhardamente, com a Bandeira do Brasil” (GAZETA DE NOTÍCIAS, 04 abr. 

1946, p. 02).  

Para o auxiliar de Dutra, as ameaças presentes mereciam atenção. Dessa forma, o 

chefe de polícia tentava justificar a repressão crescente às greves e manifestações da 

população nas ruas. De acordo com Pereira Lira, as ações policiais eram apenas uma forma de 

conter as ameaças presentes, isto é, o fortalecimento do comunismo. 

Após a polêmica gerada durante os debates em torno da anistia, Luiz Carlos Prestes 

apresentou-se à tribuna da Assembleia Constituinte, em 26 de março, para se defender da 

acusação de traição à pátria.  Mantendo o argumento de que não responderia a discursos 

reacionários marcados por paixões e rancores, Prestes declarou que reiterava suas palavras 

pronunciadas na sessão inaugural dos trabalhos parlamentares, isto é, os comunistas jamais 

usariam da tribuna para ataques pessoais e sentimentalismos (ANC, 26 mar. 1946, p. 31). 

Conforme já apontado no texto, na Assembleia Constituinte de 1946, as paixões e 

ressentimentos guiavam muitos dos parlamentares ali presentes, principalmente a bancada 

udenista. Entretanto, os comunistas mostravam-se indiferentes às questões pessoais e aos 

ressentimentos em relação à experiência ditatorial. Ao longo dos debates sobre a anistia, 

apesar de demonstrarem que já tinham consciência das limitações do Decreto-lei n.o 7.474 e 

dos processos de “filtragens” das comissões que analisavam cada caso, os comunistas se 

recusavam a debater questões individuais ou pessoais. Também não mencionavam os fatos 

ocorridos em 1935 e as perseguições sofridas ao longo da ditadura. Além disso, não se 

preocupavam em responder às acusações feitas por parte dos udenistas de que o PCB 
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provocara a derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes. Diante de tantas acusações, os comunistas 

se silenciavam. 

Na sessão do dia 26 de março, ao ocupar a tribuna, os constituintes esperavam que 

Prestes quebrasse o silêncio sobre o passado. Em contrapartida, decepcionando as 

expectativas dos outros parlamentares, o líder comunista ateve-se ao presente e futuro, 

proferindo longo discurso em que criticava o imperialismo norte-americano e traçava elogios 

à Rússia. Entretanto, ao longo de seu pronunciamento foi emergindo, gradativamente, os reais 

motivos que o levaram à tribuna, como a polêmica acerca da anistia que tinha como plano de 

fundo suas declarações à Tribuna Popular. 

Para justificar suas declarações, o senador comunista afirmou que pegaria em armas ao 

lado da Rússia em caso de uma guerra em que o Brasil apoiasse os Estados Unidos, uma vez 

que o imperialismo ianque era o maior inimigo da democracia brasileira. Dessa forma, 

combater os Estados Unidos seria combater o real inimigo do Brasil e, portanto, 

corresponderia a defender os interesses da nação (ANC, 26 mar. 1946). 

Questionado por Juracy Magalhães, udenista baiano que tinha verdadeira repulsa ao 

comunismo, se diante da hipotética guerra que envolvesse Brasil e Rússia, os comunistas 

incitariam a guerra civil, Prestes respondeu: 

SR. LUIZ CARLOS PRESTES – A pergunta de V. Exª é capciosa. 
Juraci Magalhães – Não é nada capciosa. Capcioso é o silêncio de V. Ex.ª [...]  
SR. LUIZ CARLOS PRESTES – A declaração de minha entrevista está reafirmada 
muitas vezes. Ninguém mais pode ter dúvida. [...] E a resposta não podia ser 
surpresa para nenhum homem mais ou menos informado em nossa pátria, porque 
essa é a atitude dos comunistas. Agora, o ilustre representante pelo Estado da Bahia 
faz uma pergunta capciosa (ANC, 26 mar. 1946, p. 48-49). 

A situação de Prestes e dos comunistas se complicava cada vez mais. Como readmitir 

entre os militares aqueles que afirmavam insurgir-se contra o direcionamento nacional em 

caso de guerra? Como confiar em quem seguia diretrizes estrangeiras em detrimento do 

interesse nacional? Diante de tais questões enfatizadas pelos anticomunistas na Assembleia, o 

cerco se fechava cada vez mais para o PCB naquele contexto “democrático” e, além disso, se 

seus adversários esperavam um motivo para pôr fim ao partido comunista, as declarações de 

Prestes, reafirmadas naquela sessão constituinte, representariam a prova concreta de que os 

comunistas estavam a serviço de interesses estrangeiros; portanto, continuavam sendo os 

“traidores da pátria”. 

Sobre o tema, Prestes declarou: “Repete-se muito, nos dias de hoje, a palavra 

“traidor”. Traidores – sabemo-lo bem – são todos os revolucionários vencidos. Traidores 

foram Tiradentes, o Frei Caneca” (ANC, 26 mar. 1946, p. 54). Todavia, para os 
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parlamentares, muito mais do que Tiradentes, Prestes se assemelhava a Calabar, o “traidor” da 

pátria. 

Naquela sessão do dia 26 de março, Luiz Carlos Prestes questionava o aproveitamento 

momentâneo de suas palavras à Tribuna Popular; para ele, os constituintes catavam 

expressões de sua entrevista e deturpavam suas declarações ao periódico. Dessa forma, o 

senador questionava o porquê de, após tantas declarações semelhantes, somente naquele 

momento os constituintes se davam conta de tal posicionamento. 

SR. LUIZ CARLOS PRESTES – [...] Essa declaração foi publicada em toda parte. 
Agora está sendo explorada porque quiseram explorá-la, houve intenção 
premeditada. Explorariam com aquelas palavras ou sem elas. Qualquer pretexto 
servia, porque é o momento histórico internacional (ANC, 26 mar. 1946, p. 64-65). 

 

De fato, os anticomunistas precisavam de um pretexto para estancar o acelerado 

crescimento do PCB. No entanto, as diferentes bancadas da Assembleia ao tentarem se colar 

ao discurso democrático, não poderiam atacar o partido sem um motivo concreto que 

evidenciasse que o PCB representava uma “ameaça à pátria”.  A entrevista de Prestes provara, 

assim, que o comunismo era um “vírus estrangeiro” que deveria ser combatido e eliminado 

das Forças Amadas e do Brasil. Assim, a anistia não deveria ser ampliada. Por ora, não 

surgiriam argumentos mais convincentes naquele contexto marcado por uma “democracia 

autoritária” (ALMINO, 1980). 

Segundo Prestes, os parlamentares pretendiam dar uma interpretação mal intencionada 

à sua entrevista, uma vez que suas palavras não eram novidades, pois para os comunistas o 

patriotismo estava ligado à luta contra o imperialismo. Nesse sentido, o senador comunista 

destacou sua surpresa diante da agitada sessão que debateu a anistia: 

minhas declarações não podiam produzir essa celeuma, essa gritaria, esse coro de 
insultos de toda ordem, que infelizmente vieram, até dentro da Assembléia. Porque 
essa é uma velha posição dos comunistas, posição reafirmada muitas vezes por nós. 
Que há por trás dessas palavras? Que provocou a celeuma? Porque essa série de 
provocações, esses ataques pessoais, esses insultos, essa campanha anticomunista 
dos dias de hoje? Eles surgiriam com as minhas palavras ou sem as minhas palavras, 
de qualquer maneira, com qualquer pretexto, porque esse é o método usado pelos 
imperialistas no momento em que vivemos no mundo e em nossa pátria: é a 
preparação para a guerra (ANC, 26 mar. 1946, p. 57). 

Ciente de que o cerco se fechava e que os anticomunistas se preparavam “para a 

guerra” contra o PCB, Prestes afirmara que as provocações vinham dos reacionários que 

tentavam defender os interesses dos ianques no Brasil. Segundo o líder do PCB, esses 

atacavam o partido comunista para dividi-lo e para denegri-lo diante da opinião pública. 

Entretanto, segundo Prestes, o partido comunista era indivisível. Assim como souberam 
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atravessar os 23 anos de clandestinidade, após torturas e lutas terríveis, o senador ressaltava 

que seu partido estava pronto para a luta e para a reação contra os inimigos da democracia 

(ANC, 26 mar. 1946, p. 57).  

Diante da “guerra anticomunista” que se esboçava após o debate sobre a anistia e a 

controversa entrevista de Prestes, os comunistas começaram a se organizar para a reação 

perante a opinião pública. Apesar de empenharem-se em “limpar” a imagem de Prestes após a 

polêmica entrevista, os comunistas pareciam não apostar que os “reacionários” da Assembleia 

iriam ainda mais longe com a exploração de suas palavras; dessa forma, não se preocuparam 

em reagir no plenário da Constituinte. 

Em abril, no aniversário de um ano da lei de anistia, os comunistas não tinham muito o 

que comemorar, uma vez que já tinham percebido o “caráter demagógico” da anistia 

concedida por Getúlio Vargas em 1945. Não obstante, enfrentavam a forte campanha 

anticomunista desencadeada na Assembleia, a partir do debate sobre a anistia. Um ano após a 

lei, ainda não tinham sentido seus efeitos; continuavam esperando a reversão dos militares 

expulsos das Forças Armadas. Dessa forma, um grande comício em solidariedade à Prestes e 

pela anistia foi realizado no Rio de Janeiro, sob a organização do PCB. Segundo a Tribuna 

Popular (23 abr. 1946, p. 01), mesmo sob uma chuva torrencial, foram mais de duzentas mil 

pessoas que compareceram para apoiar Prestes contra os que, na Constituinte, tentavam usar 

sua entrevista para ferir a democracia e limitar a anistia. Sob os gritos de “Prestes, o novo 

Tiradentes”, o líder comunista foi aclamado pela multidão como um homem que, como o 

mártir da Inconfidência, mantinha firme a bandeira em defesa da pátria e contra o domínio 

estrangeiro – no caso o domínio ianque, não o soviético.  

Apesar do comício e da grande manifestação popular a favor de Prestes, os 

Constituintes do PTB e do PSD continuavam firmes em sua campanha contra as declarações 

do líder comunista e contra a anistia. Entretanto, a bancada de Mangabeira tentava dissimular 

seu posicionamento, uma vez que a UDN contrariava uma de suas principais bandeiras ao não 

defender a ampliação da anistia. Ao tentarem reivindicar para si o título de “arautos da 

democracia”, os udenistas, que entraram na Assembleia com o claro intuito de acertar as 

contas com o passado, depararam-se com a necessidade de readequarem seu posicionamento 

na Constituinte. Ao perceberem o alcance da anistia, que beneficiaria os comunistas, os 

udenistas preferiram alterar seu discurso; assim, ao se silenciarem sobre a violência do Estado 

Novo, preferiram adiar a acareação com o passado e a possibilidade de reparação.  

Sobre as atitudes oscilantes dos políticos udenistas, Benedicto Mergulhão, jornalista 

anticomunista, escreveu em 1946: 
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Os políticos udenistas precisam tomar juízo. E vergonha também. Vivem fazendo 
chiquê. Cismaram que são os cavaleiros andantes da Democracia e, para cortejá-la 
em estilo gongórico, ajudam os conspiradores do milionário Prestes em suas 
manobras contra a Nação (MERGULHÃO, 1946, p. 155). 

Benedicto Mergulhão exigia que a bancada de Mangabeira tomasse um 

posicionamento coeso e parasse de rodeios e voltas com discursos de cunhos democráticos 

que, segundo o jornalista, não passavam de “chiquês”, blefes por parte daqueles que não 

conseguiam encontrar sua razão de ser, senão no antivarguismo. De acordo com o jornalista, 

tais discursos “democráticos” beneficiavam a bancada comunista, que encontrava no regime 

democrático o pretexto para sua existência. Nesse sentido, Mergulhão completou: 

Os “paladinos” das liberdades públicas, conhecendo, embora, as origens de tudo, 
reconhecendo o dedo pernicioso de Prestes e seus sequazes no sistemático 
desenvolvimento da trama, ao invés de unirem, de peito aberto, aos que tomam 
posição contra os tartufos, sobem à tribuna e falam aos jornais numa linguagem 
pedante, divagando em literatices e platonismos que não resolvem coisa nenhuma, 
quando lhes cumpria cerrar fileiras com o governo para a salvação nacional. Frases 
bonitas, discursos de légua e meia, eufemismos pernósticos, extravasamento de 
recalques, e nada de realmente benéfico aos interesses das massas atormentadas pela 
malta de patifes que usam da liberdade para insultar a lei. E assim os comunistas se 
transformam em tabus (MERGULHÃO, 1946, p. 155). 

As duras palavras do jornalista apontavam para a atitude escorregadia e ambígua da 

UDN, uma vez que esta, por possuir um discurso “liberal-democrático”, esquivava-se para 

não evidenciar seus traços autoritários e conservadores na sua ânsia pelo poder. Mergulhão 

mostrava-se indignado com o partido pelo fato de Euclides Figueiredo ter apresentado a 

proposta de ampliação da anistia. O antigo coronel não teria percebido quem seria beneficiado 

pela medida? Por se preocuparem tanto em julgar os crimes de Vargas, os udenistas teriam se 

esquecido dos crimes comunistas? Para Mergulhão, a UDN precisava decidir-se: ou estava 

contra os comunistas e em consonância com o governo, ou estava a favor dos “traidores da 

pátria”. Era preciso posicionar-se. 

Após a polêmica de março, os udenistas começaram a demonstrar que não estavam tão 

dispostos assim a lutarem pela liberdade democrática, seu interesse maior era chegar ao poder, 

mesmo que para isso fosse necessário restringir direitos ou mesmo pactuar com um governo 

“semiditatorial”.  

Dentro desse quadro de reação contra o PCB, João Mendes, deputado udenista, 

apresentou uma emenda de n.° 1078, a qual privava de nacionalidade brasileira todo aquele 

que atentasse contra a independência e dignidade da pátria ou à segurança interna da 

República. Na mesma direção, Clemente Mariani, outro udenista baiano, pediu a aprovação 

de uma emenda que considerava o PCB incompatível com a democracia que tentavam 
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estabelecer no Brasil e, além disso, fazia a defesa das salvaguardas contra a ação do partido 

(NETTO, 1986). Por fim, a UDN começava a agir contra o comunismo e, nesse contexto, 

começava a “esquecer” Getúlio, mesmo que por pouco tempo. 

Devido aos debates de 18 de março e à polêmica em torno da entrevista de Prestes à 

Tribuna Popular, Otávio Mangabeira afirmou que a UDN não dava nenhum apoio ao PCB, 

estando pronta a cooperar com o governo do general Dutra na repressão das atividades 

comunistas.  Em tom de advertência aos comunistas, o líder da minoria buscou no passado 

marcas que visavam justificar o cerco em torno do PCB: 

[...] lembrai-vos de 37! Mas, acrescentarei – e, aí, particularmente, me dirijo aos 
nobres representantes comunistas –: lembrai-vos de 35! (Muito bem). Em 1935, era 
eu um dos dirigentes da oposição nesta Casa. Desenvolvíamos uma campanha vivaz, 
enérgica, incisiva, contra o que considerávamos a usurpação do poder pelo então 
Presidente da República. Fiz várias exortações a membros da Aliança Libertadora, 
mostrando que a nossa vitória estava próxima; que o nosso dever era nos aliarmos, 
todas as correntes democráticas, para estabelecer no País a Democracia a que 
aspirávamos. Não fui atendido, e eis que, num triste dia de novembro, a subversão 
explodiu. Foi esmagada. O Govêrno serviu-se do pretexto do combate ao 
comunismo para suprimir no Brasil, todas as liberdades. Desta tribuna, passei a ser 
uma voz que nunca se calou, contra todos os projetos, resoluções e medidas, com 
que se construíram, uma por uma, as peças da reação. Afinal, se fêz a máquina; foi 
ela precisamente que funcionou a 10 de novembro. Caiu a Democracia no Brasil. Eis 
porque digo, hoje, angustiado, ao Partido Comunista: Lembrai-vos, por amor de 
Deus, de 35: porque sinto que estais indo pelo mesmo caminho (ANC, 24 mai. 
1946). 

O líder da UDN, como era do feitio de seu partido, agarrava-se ao passado para 

justificar seus posicionamentos no presente. De acordo com Mangabeira, a imprudência 

comunista em 1935 e 1937 desencadeou a reação que resultou na implantação do Estado 

Novo. Segundo o udenista, Prestes e seus seguidores trilhavam um caminho semelhante na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1946. Desta feita, qualquer reação que viesse seria 

apenas uma consequência da “imprudência política” dos comunistas.  

Dentro da reação que se esboçava, entre um governo militarista e um governo 

comunista, a UDN optava pelos militares, uma vez que os udenistas ainda guardavam 

rancores em relação a 1945. Mesmo que as marcas de 1935 e 1937 fossem chamadas a 

testemunhar no parlamento contra o PCB, os ressentimentos dos udenistas contra Prestes e 

seus seguidores estavam situados nos idos de 1945. 

 Sobre seus ressentimentos em relação às “traições” comunistas, Otávio Mangabeira 

dirigiu-se a Prestes na Assembleia: 

Durante a campanha democrática que fizemos na praça pública, sem medir esforços 
ou conseqüências, enfrentando a ditadura, V. Exa. nos abandonou, desprezando a 
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causa democrática para fortalecer a ditadura, que era precisamente a reação 
(Palmas). 
[...] Não fora o golpe de 29 de outubro e estaríamos, até hoje, nas garras da ditadura 
que V. Exa. apoiou. (Palmas). Esta, a minha queixa (ANC, 21 mar. 1946, p. 257-
258). 

 

Mais uma vez Mangabeira tentava associar o seu grupo à luta pela democracia. O líder 

da bancada udenista atribuía o fim da ditadura à ação dos liberais e militares que, unidos em 

29 de outubro, colocaram fim ao regime varguista. Entretanto, a ação dos comunistas, 

segundo Mangabeira, mais uma vez foi de traição. 

Em seu discurso, para caracterizar os comunistas como traidores, o udenista recorria 

muito mais à aliança travada entre o PCB e Vargas em 1945 do que às marcas deixadas pelos 

comunistas em 1935. As queixas e ressentimentos de Mangabeira demonstram que as marcas 

deixadas pelo passado ainda dirigiam os posicionamentos políticos do presente. Assim como 

a UDN não se esquecia das agruras sofridas ao longo do Estado Novo, também não se 

esqueceria das “traições comunistas” de 1945. Restava saber qual lembrança seria mais útil 

para os udenistas nas negociações políticas do presente, negociações que visavam não apenas 

acertar as contas com o passado, mas, principalmente, colocar a UDN no poder. Para alcançar 

seus objetivos, restava à UDN adiar o acerto de contas com o Estado Novo e engrossar o coro 

anticomunista que ressoava daquela Assembleia. 

Na Constituinte, o Partido Comunista era visto como uma espécie de “inimigo 

demoníaco” que havia traído a pátria em 1935, desencadeara a reação do governo em 1937 e 

repetira a traição em 1945. Em 1946, o comunismo era visto como um mal que se 

disseminava pelo país rapidamente, infectando a nação com um vírus estrangeiro. Dentro 

desse quadro, marcado pelo estrangeirismo, como já foi destacado, o PCB era um partido 

indesejado na Assembleia, o “corpo estranho”, o que, para os parlamentares, amava a 

desordem e que não atendia aos interesses da nação. Nesse sentido, os principais partidos88 da 

Assembleia não se cansavam de acusar os comunistas de “infames traidores”. A UDN, 

tentando se legitimar como o “arauto da democracia”, culpava os comunistas pelo golpe de 

1937 e pela derrota do Brigadeiro Eduardo Gomes em 1945. O PSD, partido de grandes 

proprietários e ligado a militares como o presidente Eurico Dutra, tinha verdadeira aversão ao 

comunismo. Como ressaltado anteriormente, mesmo o PTB, partido de Vargas, que tivera 

uma aproximação com os Comunistas em 1945, não suspendia a guarda contra os 

                                                 
88 Os partidos que integraram a Constituinte de 1946 foram: PSD (Partido Social Democrático); UDN (União 
Democrática Nacional); PTB (Partido Trabalhista Brasileiro); PCB (Partido Comunista do Brasil); PR (Partido 
Republicano); PSP (Partido Social Progressista); PDC (Partido Democrata Cristão); ED (Esquerda 
Democrática); PL (Partido Libertador) (In: BRAGA, 1998, p 40). 
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correligionários de Prestes. Ao contrário, tal partido tinha nos comunistas seus principais 

inimigos na Assembleia.  

Se desde o início dos trabalhos da Assembleia os grandes partidos demonstravam 

aversão ao PCB, com o debate acerca da anistia as bancadas dos principais partidos da 

Constituinte se uniram – formando um uníssono coro – para combater aqueles que eram 

considerados “marionetes de Stálin” (MERGULHÃO, 1946). Nesse sentido, os debates em 

torno da anistia, iniciados a partir da sessão de março, deram um novo fôlego ao 

anticomunismo dos políticos conservadores da transição. A imagem dos comunistas como 

traidores da pátria e das Forças Armadas foi reforçada pela ideia de que estes estavam a 

serviço de uma ideologia estrangeira e combateriam a própria pátria em prol de tal ideologia. 

A partir do debate de 18 de março, o anticomunismo da Assembleia e da imprensa 

conservadora se voltaria para a ameaça estrangeira. Luiz Carlos Prestes logo receberia nova 

alcunha, “o bagageiro de Stálin”; há muito o líder comunista deixara de ser o “Cavaleiro da 

Esperança”. 

A nova alcunha de Prestes provinha do livro de Benedicto Mergulhão, O bagageiro de 

Sálin, publicado em 1946. Mergulhão evidenciava claramente a ressignificação pela qual 

passara a representação dos comunistas no Brasil naquele contexto pós-guerra. A capa do 

livro é bastante sugestiva: de pé, no lado oriental do globo, Stálin observa Prestes carregar sua 

bagagem para o Brasil. Na pesada carga figuram livros de orientação comunista, camisas 

vermelhas, dinheiro, armas e bombas. Apesar da dificuldade em carregar toda a bagagem, 

Prestes aparece curvado e submisso ao grande líder soviético. 

 

            Figura 3: O “bagageiro de Stálin” 

 
           Fonte: Capa do livro de Benedicto Mergulhão, publicado em 1946. 
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Luiz Carlos Prestes e seus correligionários continuavam sendo representados como 

covardes e traidores, mas em 1946 a representação se tornou mais ampla, extrapolando os 

limites das Forças Armadas. Após as polêmicas declarações de Prestes acerca de uma 

hipotética guerra que envolvesse Brasil e Rússia, os comunistas, além de “covardes”, 

“traidores” das Forças Armadas e da pátria, passaram a ser vistos como propagadores de 

ideias estrangeiras que não correspondiam à realidade de nosso país. Nesse contexto, o 

anticomunismo se centralizou, principalmente, na figura de Prestes, que era visto como 

simples agente dos interesses estrangeiros, o famoso “bagageiro de Stálin”.  

Diante da imagem dos comunistas como agentes a serviço de estrangeiros, a anistia 

voltaria ao debate. Com as marcas do passado e os embates políticos do presente, a anistia 

voltou a ser debatida em plenário tendo, mais uma vez, a questão dos ex-militares comunistas 

como tema central. 

 

O debate de setembro 
 

Setembro de 1946. Os trabalhos da Assembleia Constituinte eram encaminhados para 

os últimos debates. O 29 de outubro se aproximava e a UDN dava sinais de que haveria uma 

grande comemoração em torno dos fatos que colocaram fim à ditadura. Enquanto a 

Assembleia convergia suas forças para o combate ao comunismo, de seu isolamento no Rio 

Grande do Sul, Getúlio Vargas observava em silêncio. Mas naquele mês de setembro, 

avistando o encerramento dos trabalhos da Constituinte, os preparativos para as 

comemorações em torno do golpe de 29 de outubro e a aproximação das eleições estaduais a 

serem realizadas em 1947, Vargas decidiu quebrar o silêncio. Em visita à sede do PTB em 

Porto Alegre, no dia 02 de setembro, Getúlio Vargas anunciou que voltaria ao cenário da 

política nacional, não como candidato, mas daria seu apoio aos políticos que representassem 

os interesses do povo. Nesse sentido, o ex-ditador ressaltou: 

Hoje, que estou fora do governo, venho identificar-me com as massas e com ela de 
novo batalhar pelas reivindicações e direitos dos trabalhadores e para concorrer, 
dentro do regime que está estabelecido, às eleições em que se deve fazer prevalecer a 
vontade do povo. Hoje, que não sou governo nem candidato a qualquer função do 
governo, sou apenas um companheiro disposto a lutar convosco para a realização das 
legítimas aspirações dos trabalhadores e o amparo às suas justas reivindicações 
(VARGAS, 2011, p. 513). 

As declarações de Vargas causaram uma ebulição no cenário político, o que o Jornal 

do Brasil (05 set. 1946) definiu como uma das horas mais confusas e agitadas da política 
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brasileira, uma vez que Dutra governava como um “semiditador”. A UDN se aliava ao PSD, 

este por sua vez se engalfinhava lançando dois candidatos à vice-presidência da República – 

Nereu Ramos e Melo Viana –; o PTB tentava fazer Vargas “ressurgir das cinzas” e a 

Assembleia continuava unida no combate ao PCB, que tinha suas liberdades cada vez mais 

restritas. De fato, as incertezas políticas pareciam maiores do que no início dos trabalhos 

parlamentares, em fevereiro daquele ano. 

Na mesma direção do Jornal do Brasil, o general Góes Monteiro definiu aquele final 

de 1946 como um “tempo encoberto de brumas e até sintomas de tempestades” (JB, 05 set. 

1946, p. 06). Segundo o general, que participara ativamente da deposição de Vargas em 1945, 

o país voltava à estaca zero imediatamente anterior ao 29 de outubro. Para Carlos Lacerda, o 

posicionamento do general, sempre em tom de advertência, era sintoma de que este intentava, 

quem sabe, um novo golpe, um “crime perfeito” (LACERDA, 2000). Era preciso estar atento 

ao presente, uma vez que este ameaçava despertar o passado ainda insepulto. 

A partir das advertências de Góes Monteiro, licenciado do cargo de Ministro da 

Guerra, o Jornal do Brasil, apesar de reconhecer as turbulências políticas, indicava que o 

general tinha razão ao enxergar, ao fim dos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1946, 

que o Brasil pouco avançara depois do golpe que colocara fim à ditadura. Entretanto, o 

periódico apontava que mantinha as expectativas nos democratas. Dessa forma, esperava que, 

ao retroceder, os democratas refizessem e reavaliassem seu trajeto colocando outras estacas 

no caminho largo e claro da democracia (Idem, ibidem). Nessa perspectiva, a matéria 

publicada no Jornal do Brasil terminava com a seguinte advertência: “Não olhemos para trás. 

O passado está morto” (05 set. 1946, p. 06). Sobre a necessidade de livrar-se do passado, o 

jornal publicou em 08 de setembro: 

Mais algumas horas, no máximo mais alguns dias, e o País reingressará no regime 
constitucional. E assim encerrar-se-á o período de Governo discricionário em que, 
por longo tempo, viveu o País. Não importa, agora, remover entulhos, externar fatos 
passados, tentar fixar responsabilidades. Os erros ou acertos daquela quadra de 
administração, só mais tarde, quando os interesses e as paixões estiverem 
amortecidos pelo poder inflexível do tempo, deverão ser julgados com isenção de 
ânimo. O que importa é que não insistamos nas faltas passadas, sem incorrermos em 
outras. A situação que estamos atravessando é tão grave; os problemas tão 
complexos; as crises que nos assoberbam tão agudas, que distrair o tempo e os 
esforços para esclarecer o passado é sacrificar as energias de que precisamos, 
redobradas,  para enfrentar o presente e preparar um futuro melhor. Ninguém negará 
que o atual Governo recebeu uma herança pesadíssima. [...] Essa anomalia vai 
desaparecer esta semana (JB, 08 set. 1946, p. 05). 

Diante da constatação de que a situação política do país ainda era crítica e “nebulosa” 

e que ainda havia ameaças que poderiam anular o que fora conquistado ao longo daquele ano, 
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a Assembleia vivia um dilema político. Chegaria ao fim de seus trabalhos sem conseguir 

eliminar os resquícios do passado e sem conseguir estancar as ameaças que se esboçavam 

para o futuro. Dessa forma, como foi possível comprovar na matéria do Jornal do Brasil, duas 

frentes de batalha se colocavam no caminho dos constituintes: ou combatiam o passado ou 

combatiam o futuro que se esboçava naquele conturbado período.  

O periódico advertia que, naquele momento, o mais importante era o combate às 

tribulações do presente que, de certa forma, vinha demonstrando que herdara muito do 

passado. Nessa perspectiva, ressaltou: “se não soubermos viver no regime legal, nem tivermos 

capacidade para nos manter acima das imposições de força, então o nosso futuro oscilará entre 

os pronunciamentos dos quartéis e a ameaça da colonização estrangeira” (JB, 08 set. 1946, p. 

05). 

Não apenas na imprensa, mas na própria Constituinte, tornara-se evidente que o 

presente ainda era ameaçador; como em um “túnel escuro”, era impossível prognosticar o 

futuro. Vargas, Dutra, Góes, Prestes, todos figuraram ativamente no passado e ainda 

representavam figuras centrais do cenário político de transição. Entre as ameaças que vinham 

dos quartéis ou de ideologias estrangeiras, os trabalhos da Constituinte iam chegando ao fim 

sem, de fato, conseguir eliminar tais ameaças à ainda “tenra democracia”. Foi nesse cenário 

de turbulência política e de frustrações diante dos trabalhos da Assembleia que o tema da 

anistia voltou ao debate. 

Após o debate de março em torno da anistia, a centralidade da figura de Getúlio deu 

espaço, até certo ponto, ao combate ao comunismo. Por ora Vargas deixava de ser – mesmo 

ausente – a estrela da Assembleia e, destarte, passava a disputar com Prestes a atenção dos 

Constituintes. A partir de março, nota-se que a anistia invertera as preocupações dos 

parlamentares e evidenciara que as ebulições políticas estavam muito mais no presente do que 

no passado.  

Dissolver as restrições estabelecidas pela ditadura e anistiar o passado equivaleria a 

abrir espaço aos comunistas e injetar o “perigo vermelho” no seio das Forças Armadas, o que 

os líderes militares não admitiriam. Em nome das Forças Armadas, o general Conrobert 

Pereira da Costa, que era um dos homens de confiança de Dutra e secretário geral do governo, 

declarou: 

Quem serve o comunismo, quem faz declarações semelhantes, não está em 
condições de fazer parte do Exército, muito menos como oficial. O comunismo é 
contra as instituições vigentes e define-se por outra potência num caso de guerra, 
para empunhar armas contra seus próprios irmãos é razão suficiente para inabilitar 
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qualquer cidadão que procure pertencer ao Exército (Apud Barreto Pinto, ANC, 21 
mar. 1946, p. 237).  

Os militares não aceitavam o retorno dos comunistas às fileiras das Forças Armadas e 

também não abriam mão da lembrança do levante de 1935. Em 1946, com a polêmica 

declaração de Prestes, os militares acrescentavam um novo elemento ao seu discurso 

anticomunista: os correligionários do PCB estavam a serviço de interesses estrangeiros; com 

essa agravante, não poderiam integrar as Forças Armadas, visto que estas têm a função de 

proteger a pátria. Anistiar comunistas, para os generais, corresponderia a abrir as portas para o 

inimigo corroer sorrateiramente a nação. 

Não apenas a pressão militar levava os constituintes a relutarem diante da anistia. 

Como ressaltado anteriormente, o comunismo vinha crescendo rapidamente naquele contexto 

de transição política; nesse viés, manter as restrições seria uma forma de reter a influência do 

PCB, pelo menos no meio militar. Entretanto, manter tais restrições seria conservar os 

resquícios da ditadura no presente e renegar o discurso “democrático” que os diferentes 

partidos assumiam na Constituinte.  

Diante do impasse, os argumentos dos anticomunistas na Assembleia pareciam ter 

tornado a anistia um tema tabu dentro do parlamento. Alguns parlamentares, como Acúrcio 

Torres (PSD), chegaram a afirmar que aquele era um assunto que não cabia à Constituinte 

discutir, mas deveria ser discutido quando esta se dividisse em Câmara dos Deputados e 

Senado.89 Para o parlamentar que compunha a base do governo na Constituinte, a Assembleia 

deveria silenciar-se acerca da anistia e o futuro que se encarregasse do passado (ANC, 18 mar. 

1946). 

Dentro desse quadro de apreensão em torno do passado e presente, os debates de 

março e a clara percepção de que os comunistas seriam os principais beneficiados pela 

ampliação da anistia levaram a um silenciamento sobre o tema. A partir daquela tumultuada 

sessão em que Euclides Figueiredo propôs a eliminação das comissões que analisavam os 

casos individualmente, a Assembleia cerrou as fileiras anticomunistas e fechou o cerco contra 

o PCB acompanhando, assim, a política que já vinha sendo aplicada pelo governo do general 

Dutra.  

                                                 
89 Acúrcio Torres afirmava que a anistia não era matéria constitucional; entretanto, a medida tinha sido abordada 
na Constituinte de 1934. Muitos dos parlamentares que compunham a Constituinte de 1946 integraram também a 
Constituinte de 1933-34 e, dessa forma, tinham conhecimento de que os políticos de 34 concederam anistia 
ampla através das Disposições Transitórias da Carta Constitucional. Mas àquela época os Comunistas ainda não 
tinham “traído” a pátria e a anistia visava, principalmente, aos “liberais” paulistas envolvidos no conflito de 
1932. 
 



149 
 

 
 

Enquanto a Assembleia empenhava-se no combate ao comunismo, as comissões de 

reversão de militares agilizaram seus trabalhos e passou a publicar pareceres sobre cada caso. 

Dessa forma, cerca de dois meses após os debates de março, a Comissão de anistia apresentou 

parecer sobre o pedido de reversão de Luiz Carlos Prestes às Forças Armadas. O documento, 

reproduzido na imprensa,90 vinha carregado de argumentos marcados pelo anticomunismo 

que tomava força ao longo do governo de Dutra. Para justificar o indeferimento, o parecer 

ressaltou os “crimes” cometidos por Prestes: 

O autor deste requerimento, sr. Luiz Carlos Prestes, atualmente senador da 
República, é o principal responsável pelo levante comunista irrompido nesta capital 
e no norte do país em 1935. Por esse motivo, foi preso em 5 de março de 1936, e 
condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional. Foi ainda condenado por mais 30 
anos como autor intelectual do assassínio de Elza Copelo. Atualmente é o secretário 
do Partido Comunista Brasileiro (Apud LUIS, 1946, p. 108).  

 Prestes carregava consigo o fardo do crime político, o levante de 1935, e do crime 

comum, o assassinato de Elza Fernandes. Apesar da “simulação” de esquecimento que 

ocorrera com o decreto de anistia em 1945, o parecer da Comissão de Anistia dava mostras de 

que tais crimes não seriam facilmente esquecidos. Dentro desse quadro, após elencar os 

“crimes” de Prestes, o parecer apresentou as razões que impediam o retorno do comunista às 

fileiras do Exército: 

Razões morais – o Exército vem se manifestando por atos e palavras contra a 
ideologia comunista, como perigosa à ordem pública aos nossos hábitos de família, à 
liberdade individual e à democracia professada pelo povo brasileiro. Por outro lado, 
todos os anos prestamos justa homenagem à memória dos camaradas que tombaram 
no cumprimento de seus deveres na noite fatídica de 27 de novembro, vítimas que 
foram desses que hoje desejam reverter às fileiras da nossa corporação. Razões 
profissionais – O sr. Luiz Carlos Prestes passou muitos anos fora das atividades 
militares. Já está idoso para rever os assuntos profissionais. É de supor, portanto, 
que o seu reingresso ao Exército será inconveniente, por ineficiente e incapaz de 
qualquer atividade útil, como oficial, tanto mais que variados assuntos da profissão 
cresceram de complexidade em face dos ensinamentos da última guerra. Razões 
patrióticas – Outro argumento indestrutível e de real importância diz respeito à 
última declaração do requerente em plena Constituinte, e repetida em reuniões dos 
seus partidários, qual a de que não pegaria em armas contra a Rússia, no caso do 
Brasil envolver-se em guerra contra essa potência. Um soldado não pode expressar-
se dessa maneira, sob pena de passar por traidor. Um oficial que esposa tal idéia, 
quando nas fileiras, é capaz de atos de espionagem e sabotagem. Trata-se portanto, 

                                                 
90 Na edição de 24 de maio de 1946, o Correio da Manhã publicou o parecer da Comissão de Reversão dos 
Anistiados acerca do pedido de Luiz Carlos Prestes; no final da reportagem o periódico listou mais alguns 
indeferimentos. Junto com Prestes, foi negada a reversão às Forças Armadas do coronel Jeronymo Ferreira 
Romariz, capitão Agildo da Gama Barata Ribeiro, capitão Álvaro Batista de Souza, 2.º tenente de infantaria 
Francisco Antonio Leivas Otero, 2.º tenente de infantaria José Gutman e capitão Silo Furtado Soares de 
Medeiros. A Tribuna Popular destacava que havia dois pesos e duas medidas, pois enquanto os integralistas 
envolvidos no levante de 1938 recebiam pareceres favoráveis à reversão, os comunistas tinham sua solicitação 
indeferida. In: TRIBUNA Popular. Dois pesos e duas medidas. 13 jun. 1946. p. 3. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154547&PagFis=2548&Pesq=anistia 
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de um indivíduo sem moral e indesejável numa corporação destinada à defesa da 
pátria. Estas razões e baseadas no artigo 2.º do decreto-lei 7.474, de 18 de abril de 
1945, obrigam-nos a dar parecer contrário à reversão do requerente. (Apud LUIS, 
1946, p. 108-109). 

Enquanto Dutra concedia anistia individual a Euclides Figueiredo e o promovia a 

General, a Comissão de Reversão de Anistiados negava à Prestes o direito de retornar às 

Forças Armadas. A partir de três argumentos centrais, a Comissão de Reversão dos 

Anistiados, nomeada pelo presidente da República, negou a Prestes o direito de reintegrar os 

meios militares. Luiz Carlos Prestes, apesar de “anistiado”, não poderia voltar ao seu posto de 

capitão do Exército por ter participado do levante de 1935, assim como por ter supostamente 

ordenado o assassinato de Elza Fernandes. Outra justificativa se devia ao fato de ter idade 

avançada para o cargo de capitão e, principalmente, por alegar lutar contra o Brasil em caso 

de uma guerra que envolvesse Brasil e Rússia. Portanto, apesar da anistia de 1945, o passado 

de Prestes não seria esquecido, pelo menos enquanto este pudesse gerar sentido para as 

disputas do presente. Segundo Mergulhão, Prestes “foi um semeador de ventos, não foi? Pois 

agora, que agüente a tempestade...” (1946, p. 61). 

Após a publicação do parecer da Comissão de Anistia sobre o caso Prestes, o jornalista 

Pedro Luís escreveu: 

enterrado vivo pela execração pública, não mais deverá estar solto, por constituir um 
perigo nacional, além de apresentar intenso gráu  de periculosidade,  mesmo do 
ponto de vista social, como elemento que, a cada passo, vem atentando contra a 
ordem pública, senão até, e inevitavelmente, contra a ordem internacional, como 
agente de uma potência estrangeira, exercendo atos de espionagem no seio da 
representação federal [...] é ele senador eleito por esse mesmo povo, que ele não 
mais iludirá daqui por diante. (LUÍS, 1946, p. 106-107). 

Aliviado com o parecer acerca do caso Prestes, Pedro Luís refletia o pensamento de 

grande parte dos parlamentares constituintes. A manutenção das comissões representava uma 

arma importante na luta contra a ascensão do comunismo no Brasil, uma vez que as 

comissões, ao indeferirem o retorno dos comunistas às Forças Armadas, funcionavam como 

um “filtro” do que poderia, ou não, fazer parte da “democracia” brasileira e até mesmo o que 

poderia, ou não, ser esquecido pelas novas gerações. 

O parecer que indeferiu o retorno de Prestes aos meios militares não foi mencionado 

em plenário até setembro daquele ano de 1946. Desde março, os parlamentares não 

mencionavam em seus discursos a possibilidade de ampliação da anistia. Entretanto, parte-se 

do pressuposto de que, no interregno entre março e setembro daquele ano de 1946, a anistia se 

tornou um tema latente, não era tema central de nenhum discurso, não era mencionado 
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diretamente, mas aparecia de forma velada nos debates e posicionamentos das diferentes 

bancadas.  

Indícios de que a anistia se tornou um tema latente na Constituinte podem ser 

percebidos nas articulações da Assembleia, a partir de março, a fim de criar possibilidades de, 

além de retirar dos meios militares qualquer vestígio do comunismo, retirar o PCB do cenário 

político. Dentro desse quadro, a partir dos debates sobre a anistia e das interpretações sobre a 

polêmica entrevista de Prestes, a Assembleia começou a articular as possibilidades de 

cassação do Partido Comunista. Tais articulações resultaram no pedido de cassação do PCB, 

apresentado junto ao Tribunal Superior Eleitoral pelo PTB, e a elaboração de artigos, fruto da 

aliança entre UDN e PSD, que abriam caminho para a cassação de partidos que não 

reproduzissem um programa “democrático” e genuinamente nacional.91  

A polêmica em torno da anistia abriu caminho para a cassação do PCB e contribuiu 

para a aliança de diferentes bancadas em torno de um inimigo comum, o comunismo. 

Entretanto, apenas em setembro a anistia voltou ao debate. Após meses de silêncio, Euclides 

Figueiredo tentou apresentar uma solução em torno do impasse da anistia. A Constituinte 

debatia as Disposições Transitórias quando Figueiredo apresentou nova proposta em torno da 

anistia. Após a celeuma de março, o deputado se convencera do “perigo vermelho” que 

ameaçava as Forças Armadas e a nação. Entretanto, como Figueiredo não abria mão de sua 

principal bandeira, a anistia, o deputado readaptou sua proposta na tentativa de manter os 

comunistas fora do benefício. 

                                                 
91 Apesar da decisão acerca do cancelamento do registro do Partido Comunista caber inteiramente ao poder 
judiciário, os parlamentares de 1946 tentavam criar as possibilidades constitucionais para tais fins. Em 23 de 
março de 1946, foi instaurado um processo, a partir das denúncias contra o PCB apresentadas ao Tribunal 
Superior Eleitoral pelo advogado Himalaia Virgulino e o deputado petebista Barreto Pinto, reclamando a 
cassação do registro do PCB. Apesar de ter sido o petebista Barreto Pinto o deputado que levou a denúncia 
contra o PCB ao Tribunal Superior Eleitoral, devemos ter em vista que o cancelamento do registro do Partido 
Comunista só foi possível devido à aprovação do artigo 141 do capítulo II da Carta Constitucional, artigo 
elaborado a partir da convergência de ideias entre a UDN e o PSD. Tal artigo vedava a organização, registro e 
funcionamento de partido político cujo programa contrariasse o regime democrático baseado na pluralidade dos 
partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Além do artigo 141, também foi elaborado o artigo 
162 que vedava o funcionamento de partidos incompatíveis com a Carta Constitucional (CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS, 1946, p. 100). Para justificar a elaboração dos artigos 141 e 162, parlamentares da UDN e PSD 
ressaltaram a necessidade de defesa do regime democrático,  pois, segundo as duas bancadas, “todo regime tem o 
dever e o direito de se defender”. Além disso, “o regime democrático deve assegurar todas as liberdades, menos 
uma: a de ser destruído” (ANC, XVI, p. 58). Criadas as possibilidades de cassação de um partido, através do 
artigo elaborado pela UDN e PSD na Constituição de 1946; registradas as denúncias no Tribunal Superior 
Eleitoral contra o PCB, os comunistas continuaram em silêncio, não reagiam e seguiam com o seu discurso de 
“união nacional”. Luiz Carlos Prestes não acreditava nas possibilidades de o seu partido ser cassado. Desse 
modo, orientou os comunistas a não travarem debates sobre o tema. Apesar do silêncio dos comunistas, o cerco 
sobre o PCB ia se fechando cada vez mais. Após os debates sobre a anistia em março de 1946, os parlamentares 
não se cansavam de ressaltar o internacionalismo do PCB. Com a promulgação da Constituição em 18 de 
setembro daquele ano, a polêmica gerada em março foi legada ao Congresso Nacional e resultou na cassação do 
registro do PCB e, no ano seguinte, dos mandatos dos parlamentares comunistas. 
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Com tom mais moderado, em 08 de setembro o parlamentar foi à tribuna defender, 

mais uma vez, a anistia. Segundo Figueiredo, o debate de março abriu-lhe os olhos em relação 

às limitações indispensáveis ao Decreto de anistia. Nesse sentido, o parlamentar destacou que 

voltava à tribuna consciente de que o Brasil daquele contexto de transição se assemelhava a 

um “cavalo de Tróia”, uma vez que o inimigo estava camuflado no meio do povo, disfarçado, 

e que poderia atacar a qualquer momento, seja do passado ou do presente. 

Para desfazer o imbróglio causado por sua proposta de anistia apresentada em março, 

Euclides Figueiredo elaborou dois artigos para figurarem entre as Disposições Transitórias.92 

A nova proposta de Figueiredo mantinha as comissões que selecionavam quem deveria 

retornar ao seu antigo posto. Para justificar a mudança de posição e a manutenção das 

comissões, o deputado udenista destacou na sessão do dia 08 de setembro: 

Compreendi, porém, que, já agora, não é mais aconselhável, nem talvez mesmo 
possível, abolir as comissões especiais, que o Decreto n.º 7.474 fez criar para 
parecer sôbre o aproveitamento ou não dos anistiados (ANC, 08 set. 1946, p. 300). 

Figueiredo, um dos maiores opositores a Vargas e principal defensor da anistia na 

Constituinte, “compreendeu” que a medida não era aconselhável naquele contexto de 

ascensão dos comunistas. Dessa forma, o deputado udenista, ao perceber a preocupação dos 

anticomunistas, readaptou seu requerimento de anistia de tal forma que evidenciou ter 

concordado em excluir os “traidores da pátria” do benefício. Segundo o parlamentar, aqueles 

que não deviam não teriam o que recear em relação aos pareceres das comissões ou de um 

julgamento prévio de seus pares (ANC, 08 set. 1946, p. 302). 

                                                 
92

 Art. 34. Ficam abolidas todas as restrições, ainda subsistentes, das anistias concedidas, até a data desta 
Constituição a todos quantos hajam cometidos crimes políticos, exceto no que respeita a vencimentos atrasados, 
indenizações ou outras vantagens pecuniárias. 
§ 1.º Os militares e funcionários civis da União e dos Estados ficarão agregados aos respectivos quadros, nos 
postos que ocupavam ao ser reformados, aposentados, excluídos ou demitidos, com todas as vantagens e 
prerrogativas a eles inerentes, até que se pronunciem, sobre a conveniência do seu aproveitamento definitivo, as 
comissões de que tratam os artigos 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 7.474, de 18 abr. 1945. 
§ 2.º Somente após veredictum favorável de tais comissões, em cada caso, aprovado pelo Poder Executivo, terão 
eles exercício de suas antigas funções e direito a acesso aos postos superiores que lhes couberem por 
antiguidade. 
§ 3.º Os que, em contrário, não devam ser aproveitados voltarão definitivamente às situações anteriores de 
reformados, aposentados, demitidos ou excluídos, sem mais direito algum.  
Art. 35. O Governo fará examinar, caso por caso, a situação dos militares, magistrados, serventuários e 
funcionários públicos da União e dos Estados, que hajam sido afastados dos seus cargos, a contar de 24 de 
outubro de 1930, por motivo político, conveniência do regime ou outro qualquer que não seja sentença judiciária 
ou processo administrativo regular, com o fim de reintegrá-lo nos respectivos quadros e funções. Serão criadas 
comissões nos diferentes Ministérios e nos Estados, que darão seus pareceres, dentro de três meses, propondo as 
medidas de justiça ou de equidade que visem à reparação das iniqüidades porventura praticadas. (ANC, 06 set. 
1946, p. 274). 
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Entretanto, nem todos os afastados de seus cargos poderiam ser considerados 

comunistas. Euclides Figueiredo destacou as injustiças cometidas através dos afastamentos de 

civis e militares de seus cargos, com embasamento no artigo 177 da Constituição de 1937. 

Esses afastamentos, segundo o deputado udenista, eram frutos de perseguições políticas e 

pessoais. Assim, sua emenda visava à reparação dessas injustiças cometidas durante o período 

ditatorial.93 

Embora concordasse com o processo seletivo da anistia e ressaltasse que o tempo se 

encarregaria de apagar as agruras sofridas, o parlamentar advertiu: 

Mas não é justo que havendo até entre estes não poucos absolvidos pelos tribunais 
truculentos a que foram submetidos, outros de sentença terminadas e cumpridas, 
continuem êles afastados de seus postos, com sérios prejuízos e vexâmes, pelo 
simples fato de existir alguns cujas reintegrações sejam consideradas inconvenientes 
ao interesse público e geral, em virtude de incompatibilidades criadas por suas 
próprias atuações. (ANC, 08 set. 1946, p. 300-301). 

Apesar de manter a anistia como uma de suas principais bandeiras, Figueiredo 

compreendeu que a supressão das comissões que julgavam cada caso traria benefícios aos 

comunistas, os “indesejáveis da pátria”. Entretanto, o deputado ressaltava que os militares 

cassados ao longo da ditadura não deveriam pagar pelos erros dos comunistas e, para 

contornar o problema, Figueiredo readaptou sua indicação. A proposta do deputado passou a 

ser que, mantidas as comissões que analisariam os casos individualmente, os “anistiados” 

aguardassem os pareceres agregados a seus antigos postos, caso o parecer fosse negativo, este 

deveria afastar-se do cargo. Em defesa de sua proposta o deputado ressaltou: 

não estou agora modificando o ponto de vista que, em Março, defendi desta tribuna; 
admito agora as comissões de averiguação do Decreto-lei n.º 7.474, que então 
condenei, senão adaptando a necessidade de amparo e imediato restabelecimento 
dos direitos de uns – daquêles sôbre os quais não possa haver dúvidas – às 
possibilidades que restrições a respeito de outro se tornaram inevitáveis (Idem, p. 
301-302). 

Euclides Figueiredo reconheceu a impossibilidade de remover os obstáculos à anistia 

ampla. O deputado admitiu a necessidade de comissões para julgarem cada caso, uma vez 

que, segundo Figueiredo, era necessário separar o “joio do trigo” e não permitir que o inimigo 

ganhasse ainda mais força. Segundo o udenista, se em 1935, 1937 e 1945 os comunistas 

conseguiram promover um retrocesso no sistema político brasileiro e dificultaram o caminho 

                                                 
93 A questão já havia sido tratada logo no início dos trabalhos da Assembleia. Na sessão do dia 12 de fevereiro, o 
representante do Rio Grande do Norte, Café Filho (PRP), apresentou à Mesa, como se a Assembleia tivesse 
poderes de legislatura ordinária, um projeto de lei determinando que os servidores civis e militares aposentados 
ou reformados com base no artigo 177 da Constituição de 1937, “por conveniência do regime ou do serviço”, 
independentemente de inquérito, fossem reintegrados aos cargos e postos que ocupavam.  
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para a democracia, naquele contexto pós-guerra e ano de incertezas políticas, permitir a 

reintegração dos comunistas as Forças Armadas poderia dar ainda mais forças para o PCB, 

partido que vinha crescendo rapidamente entre as massas.  

Remover o “joio do trigo” não seria uma tarefa fácil. Os militares ligados à UDN, e 

que aguardavam a reintegração a seus postos, teriam que esperar um pouco mais pela anistia. 

Era o preço a ser pago para que o comunismo fosse eliminado, de vez, dos meios militares. 

Dessa forma, ao propor que as comissões fossem mantidas, mas que os militares aguardassem 

os pareceres na ativa, Figueiredo evidenciava que mesmo não abrindo mão de sua principal 

bandeira, a anistia aos militares, o anticomunismo da Assembleia se sobrepunha aos seus 

ideais e ao programa de seu partido, a União Democrática Nacional. 

 Paradoxalmente, com seu discurso democrático a UDN engrossava o coro 

anticomunista na Constituinte. A nova proposta de anistia apresentada por Figueiredo 

utilizava-se do discurso democrático para, ao contrário do que fizera em março, defender a 

manutenção das comissões. Nesse sentido, para que a “democracia” se consolidasse, o 

deputado udenista ressaltou que era necessário remover o inimigo do meio político e do seio 

das Forças Armadas. A contradição evidente em tal assertiva não causava estranhamento 

naquela Assembleia composta majoritariamente por “democratas autoritários” (ALMINO, 

1980).  

O que causou estranhamento foi a possibilidade de comunistas aguardarem na ativa os 

pareceres das comissões. Dessa forma, a maioria dos parlamentares colocou-se contra a 

proposta de Figueiredo, até mesmo a bancada do PCB. 

Lino Machado, o deputado pela coligação entre UDN e PR que havia apoiado o 

requerimento de Figueiredo em março, foi contra a nova proposta de anistia apresentada por 

Figueiredo em setembro. Segundo Lino Machado, a proposta era incongruente, concedia uma 

pseudoanistia e não garantia os direitos dos cidadãos atingidos pela medida. A posição de 

Lino Machado evidenciou que, mais uma vez, Euclides Figueiredo não conseguiria convencer 

sua própria bancada acerca da necessidade de ampliação da anistia. 

Assim como Lino Machado, os comunistas – que apoiaram a proposta de anistia em 

março – posicionaram-se contra os artigos apresentados por Figueiredo em setembro, uma vez 

que estes admitiam uma anistia restrita e mantinham as comissões nomeadas pelo governo. 

Dessa forma, os 15 parlamentares, reunidos em torno de Luiz Carlos Prestes, foram unânimes 

ao se oporem à proposta de Figueiredo, pois tinham consciência de que, mantidas as 

comissões, os comunistas não poderiam retomar seus antigos cargos. Surpreendentemente, o 

PCB já não se contentava com a anistia de 1945; mudando o seu discurso de elogio à anistia 
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concedida por Vargas, os comunistas começavam a ressaltar que aquela não fora uma anistia, 

mas apenas abertura das grades das prisões estadonovistas. 

Para o PCB, anistia remetia a “perpétuo silêncio”, “desmemória” e obliteração do 

passado (ANC, 08 set. 1946). Todavia, a manutenção das comissões e as restrições em relação 

aos anistiados demonstravam que o silêncio pairou apenas sobre os crimes do governo; era 

necessário que as marcas deixadas pelos comunistas também fossem silenciadas e que 1946 

representasse, de fato, a “estaca zero”, como ressaltara o general Góes Monteiro. 

 Por não concordarem com os artigos apresentados por Figueiredo, os comunistas 

apresentaram nova emenda que visava à anistia ampla.94 Argumentando que a anistia deveria 

afastar-se de sentimentalismos e deveria ter caráter unicamente político, Maurício Grabois foi 

à tribuna para defender a ampliação da anistia: 

Lutamos unicamente por pontos fundamentais, que garantam a transição do período 
anormal em que ainda vivemos, como herança da ditadura, para uma nova situação 
constitucional. [O povo brasileiro] deseja, na nova fase da vida política do país, 
entrar num clima de concórdia e de harmonia, em que todos os partidos possam 
democraticamente contribuir para o progresso da pátria (ANC, 08 set. 1946, p.319). 

Em 1946, a bancada do PCB pleiteava uma anistia ampla, que significasse 

esquecimento para ambos os lados. Enquanto os comunistas abriram mão de suas lembranças 

em 1945, um ano após a lei de anistia percebiam que seus algozes também teriam esquecido 

os crimes da ditadura, mas relutavam em esquecer as marcas deixadas pelos comunistas 

naquele passado que insistia em permanecer e, dessa forma, influenciar o presente. 

Ao pleitearem anistia ampla, mesmo conscientes de que o “esquecimento” promovido 

pela anistia de 1945 veio apenas de um lado, os comunistas se recusavam a discutir o passado. 

Com o argumento de que não faziam política movidos por paixões ou questões pessoais, ou 

mesmo que não se preocupavam com o passado, mas unicamente com o presente e futuro, os 

parlamentares comunistas não tentaram acertar as contas com o vivido ou mesmo colocar o 

passado em julgamento. Todavia, pode-se afirmar que não julgar o passado também era uma 

estratégia política, uma vez que seria contraditório que o PCB empreendesse uma “autópsia 

do Estado Novo”, governo que transformara os comunistas de principais inimigos a fiéis 

aliados. Restava ao PCB o silêncio. 

O silêncio veio também de parte da bancada da UDN. Mesmo que Figueiredo 

continuasse a defender a anistia, este concordava que naquele momento de coalizão entre os 

dois maiores partidos da Assembleia – UDN e PSD – e, além disso, momento de ascensão 

                                                 
94 “É concedida a anistia ampla a todos quantos tenham cometido crimes políticos até a presente data.” (ANC, 08 
set. 1946, p. 319). 
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comunista, era imprescindível que as diferentes bancadas unissem forças contra o PCB e 

deixassem os crimes de Vargas, por ora, em um plano secundário.  

Sob o argumento de que sua nova proposta de anistia correspondia a uma linha média 

entre os conflitos do passado e do presente, Figueiredo recuara. Ao recuar em ralação à 

anistia, Euclides Figueiredo recuava também em relação ao seu passado. Silenciava-se, não 

apenas em relação aos crimes da ditadura, mas também diante de sua própria trajetória. 

Destacado militar da década de 1930, Figueiredo foi por diversas vezes beneficiado pela 

anistia. A primeira anistia que recebera ocorreu em 1905, devido à sua participação na revolta 

da vacina; portanto, em decorrência da participação no movimento Constitucionalista de 

1932, o então coronel foi anistiado em 1934. Após a prisão durante o Estado Novo e a 

participação na organização do levante Integralista de 1938, Figueiredo foi anistiado 

parcialmente em abril de 1945. Sem poder retornar a seu posto de coronel das Forças 

Armadas, o parlamentar fez da anistia sua principal bandeira na Constituinte. Todavia, as 

restrições de sua anistia durariam pouco. 

Diante da celeuma de março em torno do debate sobre a anistia, no mês seguinte o 

presidente Eurico Dutra concedeu anistia a Figueiredo, revertendo-o ao Exército no posto de 

general.  Após o recebimento do benefício, o novo general estava pronto para adequar-se às 

linhas da Constituinte e do presidente da República. Agora, era mais um a temer o “perigo 

comunista” no seio da nação. 

Os debates de setembro mostraram que Euclides Figueiredo já não era o maior 

defensor da anistia na Constituinte de 1946; pelo contrário, passou a considerar sua 

ampliação, no sentido de eliminação das comissões, como um “presente de grego” que não 

proporcionaria grandes benefícios e traria para o bojo da nação os “traidores da pátria”. Nesse 

sentido, convencido do “perigo” existente no presente, o udenista optou pela manutenção das 

restrições advindas do passado e, dessa forma, admitiu a permanência de resquícios do Estado 

Novo. 

Diante da “capitulação” de Figueiredo, o parlamentar Café Filho,95 do Partido 

Republicano Progressista (PRP), foi à tribuna para defender a ampliação da anistia. O 

parlamentar declarou: 

                                                 
95 O potiguar Café Filho também havia sido perseguido durante o Estado Novo. Apesar de ter apoiado a 
Revolução de 1930, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, Café Filho se desentendeu com o governo ao dar o seu 
apoio, em 1937, à candidatura de Armando de Salles Oliveira para presidente da República. Além disso, Café 
Filho foi contra a instauração do Estado Novo, e tal posicionamento lhe rendeu uma ferrenha perseguição por 
parte do governo. Portanto, para esse parlamentar, era conveniente passar uma esponja sobre as condenações e 
afastamento de cargos dos funcionários civis e militares durante o regime estadonovista. 
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Não estou, por conseguinte, defendendo interêsses pessoais ou de parentes. Mas, Sr. 
Presidente, não é possível que a Constituinte de 1946 fuja aos sentimentos que 
ditaram as Constituições anteriores. [...] Não sei por que os Constituintes de 34 
concederam anistia ampla, passando a esponja sôbre tudo quanto era crime político 
ou prejuízo decorrente da ação política, e, os Constituintes de 1946, que integram 
esta Assembléia, não possam usar a mesma medida, nem proceder da mesma forma. 
Qual o ambiente nacional? É de coligação, de coalisão, de crédito de confiança, de 
tolerância mútua, de esquecimento. É isso o que estão preparando as duas grandes 
fôrças políticas, que, de fato, representam, pelo menos, a maioria da Nação. Como 
poderemos preparar tal ambiente de confiança e de trabalho sem ultrapassarmos o 
marco zero – marco que não será aquele que se referiu o General Góes Monteiro, 
mas o da paz e da concórdia? Por que não conceder anistia ampla, nos termos em 
que foi votada na Constituinte de 1934? (ANC, 08 set. 1946, p.316). 

 

Café Filho, ao referir-se ao passado, buscou na Constituinte de 1934 o exemplo de 

apaziguamento dos conflitos políticos. Com essas considerações, tem-se que se em 1934 os 

parlamentares votaram uma anistia ampla na Constituinte, tal medida beneficiou 

principalmente os próprios políticos e militares que haviam se envolvido em conflitos contra 

Vargas e que naquele contexto ensaiavam uma aproximação com o governo, tendo à frente o 

nome de Amando de Salles Oliveira. Entretanto, em 1946 o contexto político era outro; as 

ameaças não vinham apenas de Vargas, que estava afastado do governo, mas de um inimigo 

que em 1934 não causava preocupação, os comunistas. 

Para o deputado Café Filho, 1946 era um ano de concórdia e conciliação, o que 

poderia ser notado pela aproximação entre UDN e PSD. Se tais partidos podiam travar 

alianças, não poderiam também abrir mão do passado? Nesse sentido, o parlamentar ressaltou: 

A anistia restrita sedimenta ódio, deixa ressentimentos, não proporciona confiança, 
não permite que se estabeleça uma era de paz e trabalho. [...]. Colaboremos todos, 
trabalhemos juntos para que o Brasil possa vencer não só as perturbadoras 
influências internas, senão também as influências externas, que pretendem reduzir-
nos ao aniquilamento. Isto não será possível sem que esta Assembléia Constituinte 
desfralde a bandeira da paz e do trabalho, mediante a ampla anistia (ANC, 08 set. 
1946, p.316).  

Apesar dos argumentos de Café Filho, as principais bancadas da Assembleia não 

estavam dispostas a levantar a bandeira da paz aos comunistas. Nem mesmo Euclides 

Figueiredo defendia a anistia ampla diante das incertezas políticas que pairavam sobre o ano 

de 1946. Além disso, a defesa da anistia realizada por Café Filho não logrou receber apoio 

dos outros parlamentares. Como afirmou Yvonne de Miranda (1982), nem tudo o que Café 

Filho defendia na tribuna, ele realmente desejava que fosse aprovado. Restou à bancada do 

PCB tentar, já no final dos trabalhos parlamentares, a ampliação da anistia. 

No dia 11 de setembro o tema voltou ao debate. Os comunistas apresentaram 

requerimento para que o artigo 34, de autoria de Euclides Figueiredo, fosse parcialmente 
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suprimido. O objetivo da bancada do PCB era suprimir as comissões. Desse modo, os 

comunistas argumentavam que da forma como Figueiredo elaborara sua proposta de anistia, 

tal medida figuraria apenas como uma repetição do Decreto-lei de 18 de abril de 1945, uma 

vez que os anistiados continuariam à espera de pareceres das comissões. Nesse sentido, 

Maurício Grabois ressaltou: 

Essas comissões têm, sistematicamente, denegado pedidos em favor dos 
beneficiados que pertencem a determinada corrente política e favorece todos aqueles 
que pertenceram ao integralismo. [...]. Assim, essa disposição não significa anistia: 
significa ódios, dissenção (sic) e desarmonia para a família brasileira. Não é esse o 
conceito que formamos em nossa terra sobre anistia. É esquecimento de todos os 
acontecimentos, de tôdas as perseguições sofridas pelos que se levantaram contra o 
poder, e ao mesmo tempo o esquecimento por parte dos que estavam no poder em 
favor daqueles que contra êles se levantaram. [...]. Numa verdadeira democracia não 
se pode compreender anistia com restrições à sua prática, porque essas restrições 
implicariam em negação da própria anistia [...]. Que anistia é essa, pela qual aquele 
que é beneficiado fica na condição de demitido, excluído e sem mais direito algum? 
(ANC, 11 set. 1946, p. 155). 

Para a bancada comunista, a anistia pressupunha esquecimento recíproco. Porém, o 

que os trabalhos das comissões revelavam era que havia um processo seletivo que vinha 

concedendo anistia aos integralistas e negando aos comunistas. Dessa forma, como já foi 

enfatizado, o “esquecimento” tinha caráter parcial e funcionava como estratégia política para 

estancar o crescimento do PCB. Ao apresentarem emenda que suprimia parcialmente o artigo 

34, os comunistas visavam a uma anistia ampla que beneficiasse a todos os acusados de 

cometerem crimes políticos. Ao retomarem a proposta que Figueiredo apresentara em março, 

visando à eliminação das comissões, os comunistas não adquiriram apoio para a ampliação da 

anistia. 

Colocada em votação, a ampliação da anistia foi rejeitada.96 PTB, PSD e parte da 

UDN votaram contra os artigos propostos por Figueiredo, ainda que, como argumentou Lino 

Machado, fosse uma pseudoanistia. Além disso, muitos parlamentares se esquivaram da 

votação deixando o plenário no momento em que a anistia seria votada. Entre os dissidentes 

estavam, até mesmo, o líder da bancada da UDN, Otávio Mangabeira, e o udenista Juracy 

Magalhães que, em março, havia afirmado que votaria a favor da ampliação, visto que a 

anistia não beneficiaria somente os comunistas, mas também muitos liberais expulsos das 

Forças Armadas (ANC, 18 mar. 1946). Entretanto, a UDN, não entrou em consenso sobre o 

                                                 
96 O artigo 34 foi rejeitado por 159 votos contra e 81 a favor. O artigo 35 foi rejeitado com 115 votos contra e 
106 a favor. Dessa forma, a proposta de anistia apresentada por Figueiredo deixou de figurar nas Disposições 
Transitórias. 
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assunto e muitos parlamentares, ditos “paladinos da democracia”, ou votaram contra, ou se 

esquivaram.  

Na Constituinte de 1946, percebe-se, pois, uma pluralidade de ritmos históricos e 

interpretação do tempo. Ao debaterem a anistia, os constituintes selecionavam o que deveria 

ser lembrado ou esquecido e negociavam o passado, de acordo com as necessidades do 

presente. Nesse sentido, por temerem o fortalecimento comunista no pós-guerra e, no caso da 

UDN, ressentidos em decorrência da aliança entre Prestes e Vargas, em 1945, grande parte 

dos constituintes usaram o passado para atingirem seus interesses nas disputas do presente e 

optaram por não esquecer a “ameaça comunista” de 1935. Enquanto a lembrança das 

“traições” comunistas se sobressaía, as marcas da memória da repressão estadonovista iam 

lentamente se dissolvendo e Vargas, de seu exílio voluntário, aguardava o momento ideal para 

retornar ao cenário político, com vistas a soterrar, de vez, os crimes do Estado Novo. 

A derrota do requerimento de ampliação da anistia demonstra que os parlamentares da 

Constituinte de 1946, apesar de combaterem o autoritarismo, como afirmou João Almino 

(1980), eram democratas autoritários. Devido aos temores do passado que ainda assombravam 

o presente e futuro, a Constituinte mostrou-se incapaz de apostar no futuro e na democracia. 

A UDN, por exemplo, partido que trazia a anistia em seu programa, abriu mão da anistia e da 

condenação do Estado Novo visando às coalizões partidárias com o governo de Dutra e, desta 

forma, assistiu de uma posição privilegiada a cassação do Partido Comunista no ano seguinte. 

Na tentativa de chegar ao poder a qualquer custo, a UDN capitulou e abriu mão de acertar as 

contas com a ditadura. 

Apesar de saberem que era improvável uma guerra entre o Brasil e URSS, as 

declarações de Prestes à Tribuna Popular deram um motivo para que aqueles homens de 

1946, marcados, uns por rancores e outros temores e, principalmente os integrantes do PTB, 

por oportunismo político, limitassem as liberdades individuais na nova Carta Constitucional 

que resultou conservadora. Além disso, a Constituição de 1946, que não contou com a 

assinatura dos comunistas, criou meios para que o PCB fosse eliminado do cenário político97 

e das Forças Armadas, eliminação que contou com a força e as marcas do passado. 

                                                 
97 Em 07 mai. 1947, o registro do PCB foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por três votos a dois, os 
juízes que votaram pela cassação se basearam no artigo 141 da Constituição de 1946. Dessa forma, o Partido 
Comunista Brasileiro foi enquadrado em quatro casos que acarretaram o cancelamento do registro do partido: 
recebimento de auxílio financeiro estrangeiro; orientação político-partidária de origem estrangeira; manifestação 
de objetivos colidentes com a democracia; atos de órgãos autorizados do PCB manifestando objetivos diferentes 
do programa do partido e que desrespeitavam os direitos fundamentais do homem. Em 1947, impulsionado pelo 
debate acerca da anistia que aflorou o anticomunismo da Assembleia de 1946 e deu centralidade à polêmica 
entrevista de Prestes, tinha fim a efêmera legalidade do PCB. No ano seguinte, seria a vez de os parlamentares 
comunistas perderem o mandado. O PCB só voltaria à legalidade na década de 1980, porém sem Prestes. 
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As marcas da memória pareciam ter se tornado perenes, indeléveis; todavia, 

impressões muito fortes do passado, impregnadas em nossa memória, nem sempre 

correspondem necessariamente ao fato objetivo. O que aconteceu no levante de 1935, pelo 

que as disputas de memória indicam, não corresponde à representação de tais acontecimentos. 

Não há provas e nem testemunhas de que soldados morreram dormindo durante o levante; 

mesmo assim, a data de 27 de novembro se tornou uma data de homenagem e luto por tais 

“mortos”. Há até quem se “lembre” dos mortos dormindo, traídos pelos comunistas. Dessa 

forma, a memória exercitada e “co-memorada” acabou tomando estatuto de verdade.  

 Reapresentada em distintas circunstâncias, a memória do passado comunista foi sendo 

ressignificada de acordo com os interesses políticos de cada período, mas sempre tomando 

como ponto de partida a traição. Assim, apesar das adaptações que ocorreram ao longo do 

tempo, a traição era o principal plano de fundo dos argumentos anticomunistas no Brasil. 

Naquele contexto de 1946, Prestes e os comunistas, além de traidores das Forças Armadas, 

passaram a ser vistos como traidores da nação e “bagageiros de Stálin”, aqueles que estavam a 

serviço de Moscou. 

Os debates acerca da anistia na Assembleia abriram caminho para que a Constituinte 

jogasse a última “pá de cal sobre os comunistas”. Ao manterem as restrições do Decreto de 

anistia e selecionarem o que deveria, ou não, ser esquecido, os constituintes condenaram os 

comunistas a vagarem pelos “subterrâneos da democracia brasileira”, vivendo um exílio 

dentro do próprio país, enquanto os crimes cometidos pelos agentes do governo, ao longo da 

ditadura, foram silenciados. Dessa forma, sem a ampliação da anistia, os comunistas 

seguiriam como os “traidores de 1935”, os que traíram a nação e as Forças Armadas, os 

indesejáveis da pátria.  

A “traição” tornara-se uma profunda cicatriz que marcava a trajetória do PCB. Desse 

modo, Prestes e os comunistas foram vítimas do passado e do futuro. Os acontecimentos de 

1935 e 1945 deixaram marcas impregnadas na memória dos anticomunistas e, nesse sentido, 

se tornaram um passado presente. Para os Constituintes de 1946 a entrevista de Prestes à 

Tribuna Popular era apenas mais uma prova de que os comunistas eram os “traidores”, 

aqueles que não mereciam a confiança da nação; era apenas mais um indício de que os 

comunistas não haviam deixado seu fardo para trás. 

As marcas dos “crimes” comunistas acabaram se sobrepondo às marcas da memória da 

repressão do Estado Novo. É como se os homens da Constituinte de 1946 escrevessem em sua 

“lousa mágica” com intensidade e, nesse contexto, suas impressões anticomunistas e o receio 

do crescimento político do PCB acabaram impregnando, de maneira tão profunda, as 
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impressões deixadas pelo Estado Novo, que se tornaram confusas, nebulosas e de difícil 

percepção, soterradas pelas memórias anticomunistas. 

 Como afirmou Marcos Gonçalves (2004), os comunistas eram considerados os arautos 

da dissolução, os emissários da ruína e da morte e os provocadores do entorpecimento das 

massas. O passado bastava para provar a “culpa” dos comunistas. Desta forma, o vivido não 

poderia ser esquecido e nem perdoado. As lembranças sobre o levante de 1935 foram legadas 

por gerações e transformadas em “lugar de memória”.  

           Aquela era uma lembrança, muitas vezes, de acontecimentos “vividos por tabela”,98 

uma vez que, apesar de vivo na memória, o levante de 1935 tinha sido vivenciado por poucos 

– tanto que foi denominado como uma quartelada – e os famosos assassinatos jamais foram 

comprovados. Como a nação não poderia esquecer algo que nada provava que realmente 

acontecera? 

 A força do anticomunismo manteve na memória acontecimentos que ninguém viu 

acontecer, mas que foram apresentados inúmeras vezes pelos discursos políticos e midiáticos. 

Jamais alguém pode citar o nome de uma vítima que fora assassinada covardemente enquanto 

dormia durante o levante de 1935 no Rio de Janeiro. Todavia, não era preciso ter vivido os 

acontecimentos para senti-los como contemporâneos em meio às disputas políticas. No 

presente, as lembranças dos acontecimentos de 1935 vieram a juntar-se aos eventos de outro 

tempo; o passado identificado foi projetado no presente para corroborar com a construção de 

um novo tempo. 

 Os debates na Constituinte de 1946 demonstram a dobra do passado articulado aos 

eventos presentes. O passado deixou sequelas que foram projetadas em outro tempo, no 

tempo do pós-guerra, do pós-Estado Novo, no tempo em que o campo heterogêneo da 

memória entrou em disputa e reconstrução.  

            Como destacou Pollak (1992), a memória sofre flutuações de acordo com o momento 

em que é articulada, pois o tempo social que determina o caráter memorável dos eventos é o 

presente. No caso analisado, os sujeitos históricos selecionaram o que deveria ser lembrado 

ou esquecido de acordo com o tempo-espaço desses sujeitos que tentavam reorganizar o 

cenário político segundo seus próprios interesses. 

Organização, ordem, coerência e seleção são características que tanto a história, 

quanto a memória almejam. Ambas são construções e representações de um evento que não 

                                                 
98 Segundo Pollak (1992), os acontecimentos “vividos por tabela” são acontecimentos dos quais a pessoa nem 
sequer participou, mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível a 
pessoa discernir se vivenciou, ou não, tais acontecimentos.  
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pode regressar tal qual ocorreu, mas na disputa pela interpretação do passado, na busca de 

sentido, a história e a memória elegem o que ficará registrado para ser legado à posteridade. 

 No período de redemocratização brasileira, no que se refere às fontes e ao recorte 

analisados, podemos afirmar que o enquadramento da memória ocorreu de acordo com o 

legado de um passado que insistia em estar ativo no presente. As principais bancadas da 

Assembleia Constituinte, prescindindo da conciliação, esforçaram-se em criar meios para 

atingir aqueles que foram seus inimigos políticos no passado e, ao mesmo tempo, constituíam 

a ameaça do futuro. Nesse pressuposto, os comunistas foram retirados de cena por intermédio 

de suas “culpas”. O passado dobrou-se e foi articulado ao presente e futuro.  

Apesar de o termo anistia presumir “esquecimento”, os homens da Constituinte de 

1946 corroboraram a tese de que o esquecimento só é possível se partir de um trabalho crítico 

da memória, de um desejo ou intenção de esquecer. Naquele contexto, o passado comunista 

mostrou-se mais ameaçador do que o passado varguista. Enquanto o “crime” dos comunistas 

tornou-se história, o Estado Novo foi apaziguado e acomodado nos enquadramentos de 

memória. Para utilizarmos a metáfora da “lousa mágica”, dir-se-ia que as impressões 

marcadas na cera revelavam muito mais os “crimes” comunistas do que os do Estado Novo. 

Os comunistas foram vítimas de seu passado e excluídos do cenário político. Quanto à 

Vargas, o ex-ditador logo retornaria, deixando uma impressão profunda na “superfície de cera 

da memória”, impressão tão forte que foi capaz de encobrir todo o processo de apagamento e 

apaziguamento do Estado Novo. Sobre as idas e vindas das negociações em torno do passado, 

um novo Vargas surgiu, agora nos “braços do povo”. 

 Cabe ao historiador, que tem como matriz de sua escrita a memória, tentar encontrar 

as marcas ou, quem sabe, diante da dificuldade de percebê-las, tentar visualizar, no mínimo, o 

processo de sobreposição, mesmo que a anistia tenha rasurado profundamente a superfície da 

“cera”. 

Ao recusar a ampliação da anistia, a Constituinte legou resquícios de um regime 

autoritário que não sofrera punição. Dessa forma, enquanto temiam as ameaças que se 

esboçavam para o futuro, a repressão estadonovista se dissipava. Emoldurado pela memória, o 

passado de “traição” comunista se sobrepôs aos crimes do governo varguista. Com a 

promulgação da Constituição de 1946, o Palácio Tiradentes fechava suas portas sem ter 

levado a nação, de fato, a se encontrar com o futuro. O passado persistia.  

Com a promulgação da Constituição, em 18 de setembro de 1946, o Tiradentes 

manteve suas portas entreabertas e por elas o presente espreitava, com receio, o futuro. O 

passado ainda era fonte de orientação para o presente.  



PARTE II 
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Não há memória que você possa embalsamar em cânfora 

Pois as mariposas vão entrar. 

 

(William Wordsworth) 
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 O segundo recorte a ser abordado neste trabalho, refere-se às negociações em torno da 

anistia no contexto de transição da ditadura militar, período em que os comunistas também 

desempenharam um importante papel no processo de dissolução, ou não, do passado. Além 

disso, assim como na ditadura varguista, as tentativas de silenciamento da repressão ditatorial 

e a reafirmação do “crime” dos que se opunham ao regime se tornaram fatores determinantes 

no processo de negociação da anistia. 

 Frequentemente definida como uma “história mal contada” (BAUER, 2014), a história 

da ditadura militar é marcada por silêncios e lacunas que se constituíram ao longo do regime e 

durante o processo de transição iniciado na década de 1970. A longa transição continuada, 

que não representou um claro rompimento com o passado ditatorial, selou o “pacto de 

silêncio” em torno da repressão por meio da lei de anistia de 1979. A partir da anistia, 

formou-se um vácuo marcado pelo silenciamento da repressão no âmbito oficial; entretanto, 

entre as vítimas do regime o passado persistiu e insiste em retornar. 

 Por meio de diferentes experiências e expectativas, costuma-se requisitar o passado no 

tempo-agora e, atualizando-o, atribui-se sentido ao vivido. A partir do presente, os marcos 

interpretativos do passado são constantemente transformados e ressignificados; todavia, pode-

se perceber uma constância na dificuldade de lidar com a história e a memória da ditadura 

militar. Eivada por silêncios, essa história – ou a falta dela – tem sido marcada por polêmicas 

que envolvem, acima de tudo, a busca pela justiça e pela verdade histórica. Entretanto, se 

atualmente o que se percebe é uma busca incessante pelo rompimento do silêncio acerca da 

repressão ditatorial, ao tentar mapear os quadros interpretativos do período de transição, o que 

se nota é que, assim como na transição do Estado Novo, no ocaso da ditadura militar o 

silêncio também figurou como estratégia política. 

 Na Constituinte de 1987/88, o debate sobre a anistia travou-se principalmente em 

torno da tentativa de dissolver o passado desfazendo injustiças e apagando os vestígios da 

repressão. Sem “acertar as contas” com o vivido, um novo “pacto de silêncio” se estabelecia e 

legava ao futuro a tarefa de promover a justiça em torno da repressão.  

Face às polêmicas atuais que envolvem a anistia de 1979 e o constante refluxo do 

tempo, verifica-se que o “pacto de silêncio” travado ao longo da transição e corroborado pela 

Assembleia Constituinte de 1987/88, não foi capaz de sepultar a experiência ditatorial. Pelo 

contrário, o silêncio e a negação contribuem para o surgimento de um dever de memória que 

impede que o passado flua. 
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 Dentro desse quadro, a intenção nesta parte do texto consiste em analisar as 

negociações em torno da anistia que levaram à formação de tal pacto que tinha, no silêncio, 

uma de suas principais estratégias políticas. Parte-se do pressuposto, que, mais uma vez, os 

comunistas estariam no centro da discussão acerca do passado, visto que desempenharam 

papel central na motivação do golpe de 1964. Além disso, na Constituinte de 1987/88 a 

anistia tornou-se um tema polêmico principalmente pela questão da reversão dos “militares 

comunistas” às fileiras armadas. Face à centralidade do debate acerca da anistia aos 

comunistas no contexto de transição, mais uma vez iniciamos a análise com base nos 

“indesejáveis da pátria”. Entretanto, é preciso ressaltar que não se pretende, aqui, estabelecer 

uma linearidade entre os dois períodos; o objetivo reside em perceber os usos do passado no 

contexto da transição política. Em outras palavras, pretende-se apreender as formas como 

passado, presente e futuro foram postos em relação a partir dos debates sobre a anistia. 

 

CAPÍTULO 4: OS RESQUÍCIOS 
 

 1964: “LEMBRAI-VOS DE 1935”  
 
   O dia 31 de março de 1964 representou um novo fim de linha para os comunistas.99 Os 

militares, com o apoio de setores conservadores da sociedade, davam um golpe de Estado. 

Como “baratas tontas”,100 perplexos, os comunistas buscavam refúgio. Uma vez mais o PCB 

era pego de surpresa por confiar demais em suas expectativas e não aprender com suas 

experiências, por “esquecer-se”. Segundo Dulce Pandolfi (1995), para os comunistas o 

                                                 
99 O interregno entre 1947 e a década de 1960 foi marcado por diversas mudanças de direções do Partido 
Comunista que, na clandestinidade, tentava retornar ao cenário político. Como reação à cassação do registro do 
partido em 1947, o PCB realizou uma autocrítica que condenou o posicionamento do Partido durante o curto 
período de legalidade e, dessa forma, deu início a uma estratégia política (expressa no manifesto de 1948 e 1950) 
mais radical e sectária de combate direto ao governo da “traição nacional”, como afirmara Prestes. O radicalismo 
assumido a partir de 1948 fez com que surgissem divergências políticas internas. Apesar da “semilegalidade” 
desfrutada pelo partido durante o governo de Juscelino Kubistchek, a crise do PCB se agravou em 1956, quando 
Kruschev apresentou um “relatório secreto” sobre as arbitrariedades cometidas por Stálin na União Soviética. 
Diante da crise, o PCB tentou se desvincular do Stalinismo e passou a se chamar, a partir de 1961, Partido 
Comunista Brasileiro. Entretanto, a apresentação dos crimes de Stalin fragmentou o comunismo, no Brasil o 
PCB dividiu-se entre os que pleiteavam a dissociação do PCB em relação ao stalinismo e os que continuavam 
apoiando o regime stalinista. Tal crise levou à criação do PC do B em 1962 pelos integrantes que não aceitavam 
o processo de “desestalinização” da URSS e do partido. Seguindo caminhos diversos PCB e PC do B se 
distanciaram.  O PCB continuou seguindo a linha que havia traçado em 1950 e 1960, isto é, a busca pela 
legalidade e pela ampliação dos espaços democráticos, utilizando uma estratégia revolucionária a longo prazo 
que visava, primeiramente, a conquista das massas. Foi durante essa busca de alianças e da conquista das massas 
que o PCB foi pego de surpresa pelo golpe de 1964 e, dessa forma, não conseguiu esboçar uma reação. Iniciou-
se, assim, mais um duro período de clandestinidade. 
100 Depoimento de Marco Antônio Coelho apud REIS FILHO, 2014. 
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presente existe em função do futuro, e é o futuro que dá forma ao passado. Deste modo, 

sempre de olho no futuro e de costas para o passado, de novo os prognósticos comunistas 

foram solapados e, outra vez, o poder lhes escaparia das mãos.  

Segundo Reis Filho (2014), o golpe de 1964 foi uma derrota fulminante, sem luta e 

que levou os comunistas a voltarem para as catacumbas da clandestinidade. Luiz Carlos 

Prestes, desprevenido e perplexo diante do desenrolar dos fatos que levaram à deposição do 

presidente João Goulart, mais uma vez mudaria de endereço. O homem, que há muito se 

distanciara do mito, longe de sua segunda esposa – Maria Prestes – e de seus oito filhos, o 

antigo “Cavaleiro da Esperança” voltaria a amargar a mais absoluta clandestinidade. Por 15 

anos o líder do PCB viveria entre aparelhos e exílios tentando escapar da repressão 

empreendida pela ditadura que tinha em Prestes um de seus principais inimigos.  

Nesse contexto de inércia e perplexidade, tinha início uma nova ditadura no Brasil. Os 

resquícios do varguismo, do comunismo e do udenismo ainda estavam em cena, digladiando-

se sob a “arbitragem” das Forças Armadas. O passado ainda incomodava o presente e os 

comunistas continuavam cercados pelo estigma do “perigo vermelho”. Mesmo que 

ressignificado, o passado persistia. 

A década de 1960 figura entre um dos períodos mais conturbados da história política 

brasileira. Cenário político que herdara os conflitos e as disputas que levaram Getúlio Vargas 

ao suicídio em 1954. Os comunistas, embora ainda não contassem com a legalidade, 

fervilhavam pelas ruas das grandes capitais brasileiras e participavam de diversas lutas 

camponesas que movimentavam o interior do Brasil.101 A UDN, por fim, elegera um 

candidato à Presidência da República, Jânio Quadros.102 As peças se rearranjavam no jogo e a 

UDN, finalmente, parecia vislumbrar sua ascensão ao poder.  

Segundo Reis Filho (1990), a primeira metade dos anos 1960 assistiu ao declínio e à 

queda do regime político instaurado em 1946. Foi um período de debates e lutas, de 

                                                 
101 Apesar do longo período de clandestinidade, iniciado com a cassação do registro do partido em 1947, a nova 
linha política adotada pelo PCB, a partir de 1958, com a Declaração de Março, visava à conquista do poder pelo 
meio eleitoral e pela pressão de massas. Seguindo um caminho pacífico, os comunistas visavam chegar ao poder 
sem recorrer ao golpismo ou à violência. A Declaração de Março reconhecia a possibilidade do caminho 
pacífico para a revolução brasileira, ocorrendo dentro da legalidade democrática. De acordo com o documento 
era necessário formar uma aliança com a burguesia, formando uma Frente Única, mas que teria como 
protagonista do processo o proletariado. A Frente Única deveria visar um governo nacionalista e democrático 
que teria como prioridades a reforma agrária e uma política externa independente. Todavia, o caminho pacífico 
não excluía a possibilidade de uma explosão revolucionária ou mesmo de uma insurreição armada para a 
conquista do poder (SEGATTO, 1995). Dessa forma, com a Declaração de Março de 1958, Prestes tentou 
afastar a imagem de golpista do PCB, o que não fez com que os políticos conservadores e as Forças Armadas 
abandonassem a desconfiança em relação ao partido. Ao aproximar-se de João Goulart entre 1963 e 1964, como 
ocorrera quando se aproximaram de Getúlio em 1945, os comunistas despertaram ainda mais a desconfiança dos 
políticos conservadores e das Forças Armadas. 
102 Jânio Quadros foi candidato pelo Partido Democrata Cristão (PDC) e apoiado pela UDN. 
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alternativas em jogo, encruzilhadas. Dentro desse quadro de incertezas políticas, parte-se do 

pressuposto de que a crise que levou ao golpe de 1964 teve início em agosto de 1961, com a 

renúncia do presidente Jânio Quadros.103 As incertezas e as disputas políticas se 

intensificaram diante da possibilidade da ascensão ao poder do então vice-presidente da 

República, João Goulart (PTB), um jovem político herdeiro de Getúlio Vargas.104 Iniciaram-

se as conspirações; o passado, mais uma vez, seria chamado a testemunhar. Os “homens do 

passo certo”105 estariam novamente no centro do conflito. 

Em suas Memórias, o comunista Gregório Bezerra, ao relatar sua prisão após o golpe 

de 1964, destacou como as marcas do passado do PCB ainda faziam sentido naquele novo 

período de repressão. Na sede do IV Exército, o comunista foi recebido por coronéis que 

ressaltaram o fardo do passado: 

Sargento Gregório Bezerra! Bandido! Assassino covarde! Traidor da Pátria e do 
Exército! Tu querias entregar o Brasil à Rússia soviética, bandido! Agora, estás 
seguro em nossas mãos e não escaparás! Desta vez, receberás o castigo merecido 
pelos crimes cometidos desde 1935 contra a Pátria! Vais pagar caro, bandido! 
Jamais voltarás a trair a Pátria a serviço de Moscou! [...]. Olhem para esse bandido! 
Durante a revolução comunista de 1935 matou mais de 120 soldados, cabos, 
sargentos e oficiais porque não aderiram à revolução comunista a serviço do 
imperialismo russo! É um traidor da Pátria! É um assassino frio e cruel (BEZERRA, 
1980, p. 194). 

Arrastado pelas ruas de Recife, diante de uma multidão, Gregório sofreria duras 

sevícias em 1964. Capturado pelos militares enquanto mobilizava camponeses para resistirem 

ao golpe civil militar, Bezerra era torturado sob os argumentos que vinham do passado: 1935. 

 As marcas do passado pareciam bem consolidadas na memória dos militares 

anticomunistas; a anistia de 1945, de fato, não livrara os comunistas do pesado fardo. Como 

                                                 
103 Visto como um político de tendências de esquerda, João Goulart assumiu o poder em meio à resistência da 
cúpula militar. Sua posse acabou gerando uma crise interna dentro das Forças Armadas, uma vez que, apesar de 
os três ministros militares se posicionarem contra a posse do vice-presidente após a renúncia de Jânio Quadros, o 
III Exército e diversos oficiais-generais apoiaram a rede da legalidade, criada por Leonel Brizola para garantir a 
posse de João Goulart. O impasse só foi resolvido quando Jango assumiu o poder sob um regime 
parlamentarista. 
104 Dos tempos em que Getúlio se exilara em São Borja, nos idos de 1946, data sua amizade com o jovem 
estancieiro João Melchior Goulart, protegido e confidente de Getúlio. Jango, rico estancieiro da região, ingressou 
no PTB a convite de Vargas e logo fora eleito para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A partir 
dessa primeira candidatura, Jango teve uma ascendente carreira política, elegeu-se deputado federal em 1950, foi 
nomeado Secretário de Estado de Interior e Justiça do Rio Grande do Sul e, entre 1953 e 1954, foi Ministro do 
Trabalho do governo de Vargas. O suicídio de Getúlio Vargas transformou Jango no principal nome do PTB. 
Dessa forma, foi eleito vice-presidente do Brasil, em 1955, com uma votação maior do que o presidente eleito, 
Juscelino Kubitschek, recebera. Foi novamente eleito vice-presidente em 1960. Com a renúncia do presidente 
Jânio Quadros, em 1961, João Goulart assumiu a presidência do país até 1964. 
105 Expressão dá título ao livro de Frederico José Falcão (2012). Segundo o autor, a escolha do título deveu-se à 
ironia narrada em uma anedota: “A mãe convidou uma amiga para assistir o seu filho recruta em um desfile 
militar. E enquanto o filho marchava completamente fora do ritmo, a mãe exclamava à amiga: ‘veja, meu filho é 
o único de passo certo’.”  
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ressaltou Bezerra, ao ser preso e torturado em 1964, seu algoz – o coronel Villoc – afirmara 

que o comunista lhe pagaria pelas traições cometidas em 1935. Segundo o coronel, era 

chegado o momento de Bezerra pagar pelos “crimes” da década de 1930, “crimes” que, apesar 

de longos anos de prisão e da anistia de 1945, ainda recaíam sobre Gregório e seus 

companheiros de Partido.  

Eram os primeiros dias da Ditadura Militar.  Após um curto período em que o 

“Comando Supremo da Revolução” esteve à frente do país, o primeiro dos cinco militares que 

governariam o Brasil no período, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, assumia a 

presidência da República.106 Por 21 longos anos o país viveria um período de repressão 

política que não pouparia os opositores do regime. Perseguições, prisões, exílios, cassações, 

torturas e assassinatos foram alguns dos meios utilizados pelo governo ditatorial para “livrar” 

o país do “vírus da subversão”. Dentre as principais vítimas, mais uma vez, estavam os 

comunistas. 

Preso e torturado durante o Estado Novo, Gregório Bezerra revivia a experiência sob 

um novo regime ditatorial. Transcorridos 19 anos após a anistia, o passado continuava 

presente e seu fardo ainda pesava sobre aqueles homens que lutaram contra o governo em 

1935. Apenas as torturas e as prisões pelas quais haviam passado durante o Estado Novo 

pareciam ter sido “esquecidas”. Enquanto Vargas pairava como mito, décadas depois dos 

eventos de 1935 os envolvidos no levante ainda pagavam o preço de um passado que se 

tornara, até então, insolúvel. 

Apesar de não ter participado da luta contra o levante de 1935, o coronel Villoc, ao 

torturar Gregório Bezerra, unia as pontas do passado e do presente. Ao afirmar que Gregório 

lhe pagaria “o velho e o novo”, o coronel deixava evidente que a herança legada pelo dever de 

memória, empreendida pelas Forças Armadas desde o levante de 1935, continuava viva entre 

os militares naquele início dos anos 1960. 

Em 1961, foi publicado, pela imprensa oficial do Ministério do Exército, o poema 

“Toque de silêncio”, de Carlos Maul: 

[...] 

                                                 
106 Antes de João Goulart deixar o país, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a 
Presidência da República em 02 de abril de 1964. O presidente da Câmara dos deputados, Ranieri Mazzilli, 
assumiu o governo interinamente. Logo os militares tratariam de organizar uma junta, denominada “Comando 
Supremo da Revolução”, composta pelo general Artur da Costa e Silva, pelo brigadeiro Francisco de Assis 
Correia de Melo e pelo vice-almirante Augusto Rademaker. Tal junta permaneceria à frente do poder por duas 
semanas, período em que deu início à intensa repressão por meio do primeiro Ato Institucional. No dia 15 de 
abril, eleito pelo Congresso já bastante expurgado, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a 
presidência do Brasil (CASTRO, Celso. O golpe de 1964 e a instauração do regime militar. Disponível em: 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964 Último acesso: 26 ago. 2014). 
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Mataram-nos à traição quando dormiam, 
E foram companheiros que os mataram. 
Não foi a guerra, foi o crime que os matou. 
Dormiam no quartel, de madrugada, 
Mas a seu lado, 
Em sinistra vigília,  
Companheiros sem alma conspiravam, 
Sem alma porque a tinham vendido 
ao estrangeiro de vestes vermelhas... 
Eram os filhos malditos de Caim. 
[...]. 
E a grande palavra, 
A palavra-esponja, 
A palavra-esquecimento,  
Era chamada à boca desse palco 
Onde se representaria 
A comédia do Silêncio. 
O silêncio eterno dos que morreram, 
O silêncio eterno  
A proteger os monstros que ficaram. 
[...].107 
 

Mais de duas décadas após os fatos que marcaram o levante comunista de 1935, o 

poeta fazia um apelo para que o passado não fosse esquecido e, desse modo, recorria à versão, 

já cristalizada, de que os soldados legalistas foram mortos dormindo, vítimas de traição. 

Apesar da “palavra-esponja” – a anistia de 1945 – era preciso lembrar a “traição” dos 

revoltosos comunistas que, como “filhos de Caim”, mataram seus compatriotas. Nesse 

sentido, o repúdio ao silêncio, evidenciado pelo poeta, era vestígio do dever de memória que 

se formara desde os idos de 1935 dentro das Forças Armadas. Dever que se cristalizou e 

perpassou o século XX no Brasil.  

Sabemos que não há como lembrar ou narrar todas as experiências vividas. Seletiva e 

dinâmica, a memória negocia passado e presente, e tenta conservar as experiências 

consideradas relevantes para a constituição de sentido de cada presente. Nessa direção, entre a 

lembrança e o esquecimento, a memória atua sempre a partir do presente para representar o 

passado sob as luzes do tempo-agora. Todavia, diante das variações de interesses do presente, 

a interpretação do passado pode sofrer ressignificações em função do momento em que é 

articulada. 

Nesse processo dinâmico de rememorar, recorre-se a diferentes formas de mantermos, 

ou não, determinadas experiências em nossas memórias. Há distintas formas de lembrar ou de 

esquecer. Há, por exemplo, um esquecimento passivo e fruto da necessidade de seleção das 

lembranças, isto é, para que o passado faça sentido, também é necessário esquecer, pois não 

podemos conservar ou narrar todas as nossas experiências. Entretanto, há também um 

                                                 
107 Excerto do poema “Toque de silêncio”, de Carlos Maul, poema publicado originalmente em 1961. Apud O 

Tuiuti: boletim profissional de história militar. Rio Grande do Sul, 2014/n.º 107, p. 09. 
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esquecimento deliberado, o que Ricoeur (2007) definiu como “abuso de esquecimento”, e que 

pode decorrer da impossibilidade de lidarmos com determinada experiência; de cercos e 

“buracos negros” causados pelo silêncio; ou mesmo de um “esquecimento” que pode ser 

resultado de um projeto político ou de imposição jurídica. 

Da mesma forma que há o “esquecimento”, ou silêncio, como estratégia política, 

também podemos ressaltar a preservação das lembranças em prol de conflitos e disputas de 

poder. Desse modo, o abuso da memória torna-se recurso frequente diante das negociações e 

estratégias políticas em diferentes contextos. Foi, exatamente, nesse campo de disputas do 

presente que a memória de 1935 foi chamada mais uma vez a testemunhar contra os 

comunistas. Na década de 1960, período em que o tradicional anticomunismo das Forças 

Armadas mesclou-se com elementos doutrinários provenientes da Guerra Fria108 (MOTTA, 

2002), o passado comunista assumiria novamente o primeiro plano nos embates políticos e 

embates de memória. Como ficou evidente durante os trabalhos da Constituinte de 1946, a 

anistia não cobrira o passado comunista com o manto do esquecimento; resquícios do passado 

continuariam a “contaminar” o futuro. 

Desde 1936, como já ressaltamos no texto, as Forças Armadas homenageavam 

anualmente as vítimas do levante comunista de 1935. Diante desse dever de memória, o “27 

de novembro” tornou-se data comemorativa oficial das Forças Armadas, momento de 

rememorar a “violência, traição e covardia” dos comunistas que participaram do levante de 

1935 (MOTTA, 2002). Com a presença do Presidente da República e da cúpula militar, 

durante a cerimônia na Praia Vermelha, todos os anos cada vítima era chamada 

nominalmente, enquanto os militares respondiam em vivo coro: Presente! 

Em 27 de novembro de 1963 não fora diferente. O então Presidente da República, João 

Goulart, compareceu à tradicional homenagem aos mortos de 1935 (J.B., 28 nov. 1963, p. 03). 

Enquanto o Presidente depositava coroas de flores nos túmulos dos mártires legalistas 

sepultados no cemitério São João Batista, políticos de grande destaque, como Carlos Lacerda, 

participavam da Missa realizada na Praia Vermelha em homenagem às vítimas do 

comunismo. A presença de políticos de destaque e a cobertura da imprensa demonstravam 

que as lembranças de 1935 não estavam restritas apenas aos meios militares. Apesar de serem 

os principais “guardiões da memória” de 1935, os militares contavam com significativo apoio 

                                                 
108 Dentre os elementos doutrinários provenientes da Guerra Fria, é possível destacar a ideia de “Segurança 
Nacional” e “Guerra Revolucionária”, princípios difundidos pela Escola Superior de Guerra (ESG), criada em 
1949 sob a inspiração do National War College americano. Instalada no Rio de Janeiro, por mais de dez anos a 
ESG contou com o apoio de uma equipe militar dos EUA, que contribuiu para a fixação da escola. Na ESG, os 
militares aprendiam, por exemplo, como combater o comunismo e a guerra interna e, desse modo, traçaram uma 
Doutrina de Segurança Nacional em que o principal inimigo da nação era o inimigo interno. 
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da imprensa e de políticos conservadores para não permitirem que 1935 caísse no 

esquecimento.  

Além das cerimônias que contaram com a presença de milhares de pessoas, no 

Congresso a data não passaria despercebida. O vice-líder da UDN aproveitou a data para 

acusar João Goulart de trair a memória de Getúlio Vargas e “comunizar” o Brasil. Além 

disso, na Assembleia Legislativa Fluminense, para citar um exemplo, 50 dos 62 parlamentares 

assinaram uma moção em memória das vítimas do levante. Ao justificar sua moção, o 

deputado Freire de Morais ressaltou a necessidade de reavivar a memória dos que tombaram 

dormindo nos quartéis. Além disso, os comunistas deveriam ser afastados, o quanto antes, dos 

cargos de chefia, uma vez que em 1935 eles envergonharam toda uma geração de democratas 

(J.B., 28 nov. 1963, p. 03).  

As manifestações em homenagem aos mortos de 1935 e o repúdio ao comunismo 

receberam ampla cobertura da imprensa. As imagens divulgadas pelos grandes jornais do 

período demonstravam a presença não apenas de militares, mas a presença significativa de 

civis. Quase três décadas após os acontecimentos de 1935, a memória continuava impregnada 

pelo culto às vítimas e pela luta contra a ascensão comunista no Brasil. Apesar de decorridos 

tantos anos, por que tal passado ainda era capaz de influenciar o presente? 

Segundo Motta (2002), as tradicionais homenagens às vítimas de 1935 estavam muito 

mais direcionadas aos vivos do que aos mortos. Naquele conturbado ano de 1963, os 

discursos e homenagens funcionariam como uma advertência acerca do cenário político que 

se esboçava: os comunistas ressurgiam no meio político e tomavam força em todo o país. Era 

preciso lembrar-se de 1935. 

O tempo, muito mais do que a anistia, é um dos principais agentes do esquecimento. 

Entretanto, as Forças Armadas, os líderes católicos e grande parte dos políticos do país, 

durante a década de 1960, não pareciam dispostos a esquecer o levante comunista e o “perigo 

vermelho” que teve como marco os acontecimentos de novembro de 1935. Apesar de 

transcorridos 28 anos, “entalado no tempo”, em 1963 o levante comunista ainda contribuía 

para a constituição de sentido do presente. A anistia nada fizera para que a famosa “Intentona 

Comunista” fosse esquecida. Ao contrário, a anistia reafirmou a acusação de traição à pátria. 

Na década de 1960, como ressaltou Motta (2002), a legenda negra em relação aos comunistas 

já estava cristalizada, contendo uma narrativa consolidada acerca de 1935. Narrativa que seria 

reutilizada dentro das disputas políticas daquele novo contexto. 

O presente inquieto, marcado por um quadro de crise política, buscava no passado 

suas raízes; nesse movimento, o passado continuava presente. Dessa forma, a versão sobre os 
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mortos dormindo em 1935 tornou-se uma arma importante dos anticomunistas que não se 

cansavam de rememorar a “traição à pátria” cometida por Luiz Carlos Prestes e seus 

correligionários, ainda durante o governo de Getúlio Vargas. De acordo com Motta (2002), o 

quadro da crise política entre 1961 e 1964 fez com que o tema da “traição comunista” fosse, 

mais uma vez, explorado e as romarias ao cemitério São João Batista fossem intensificadas. 

Vinte e oito anos após os acontecimentos de 1935 e dezesseis anos após a cassação do PCB, o 

“epíteto de Calabar” ainda acompanhava os comunistas.  

A retomada do discurso anticomunista109 como estratégia política de força ficou 

evidente durante as homenagens aos mortos de 1935, realizadas naquele ano de 1963. As 

Forças Armadas, o governo, a oposição e a sociedade civil prestaram homenagens aos 

legalistas, “que deram sua vida em defesa da pátria”. No entanto, naquele cenário político em 

que o presidente João Goulart era acusado de abrir caminho para a ascensão comunista no 

Brasil, as homenagens aos mortos de 1935 vinham carregadas de um simbolismo que poderia 

influenciar os caminhos da crise política vivida pelo governo. Se Jango “flertava com os 

comunistas”110 – como muitos militares afirmavam no período – qual o sentido de comparecer 

às homenagens que repudiavam a presença dos comunistas no Brasil? 

 As referências ao passado funcionariam, naquele contexto da década de 1960, como 

uma forma de demarcar posições políticas. Como afirmou Michel de Certeau (2006), a 

memória não se limita ao passado, mas a uma pluralidade de tempos que produz sempre um 

deslocamento. Dessa forma, a memória pode ser compreendida como reatualização do 

passado, de um tempo que não pode ser tomado como imutável, mas que está diretamente 

                                                 
109 Consideramos, a partir das reflexões de Motta (2002), a primeira onda anticomunista no Brasil o contexto que 
antecedeu ao Estado Novo, isto é, o período entre 1935 e 1937, período que vai do Levante Comunista ao golpe 
de Estado de Vargas. A segunda onda aqui considerada refere-se ao período entre 1946 e 1947, momento em que 
o PCB tem um significativo crescimento que passa a ser visto como ameaça pelos liberais anticomunistas. Neste 
contexto, o registro do PCB é cassado e os comunistas são postos, mais uma vez, na clandestinidade. Nesta parte 
do trabalho consideraremos a terceira onda anticomunista ocorrida na década de 1960, momento em que os 
anticomunistas viam no governo de João Goulart uma ameaça de “comunização” do Brasil e, dessa forma, 
utilizaram a “ameaça vermelha” como uma das justificativas para o Golpe de 1964. 
110 Além de ser herdeiro de Getúlio, cunhado de Brizola e da ala mais esquerdista do PTB, Jango era acusado 
constantemente de favorecer a infiltração comunista no governo e nas Forças Armadas. Para os militares, o 
governo de Goulart incentivava todos aqueles que queriam ver o país mergulhado no caos e na luta civil. Além 
disso, as Forças Armadas, infiltradas pelos comunistas, segundo os líderes militares, iriam se transformar em 
simples milícias. Dessa forma, Jango representava a porta aberta para o comunismo no Brasil. Para a cúpula 
militar e os setores conservadores da sociedade, era necessário estar em guarda contra o “perigo vermelho” 
(MOTTA, 2002), uma vez que o presidente da República tornava-se, de acordo com as palavras do deputado 
Bilac Pinto, presidente da UDN, um instrumento dos interesses do PCB (PINTO, 1964). Além disso, 
denunciava-se que Jango entregara postos importantes aos comunistas que, desta forma, infestavam o aparato do 
governo. Dentro desse quadro, a “infiltração” comunista no governo de Jango preocupava os conservadores que 
temiam um golpe final por parte das esquerdas.  
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ligado ao movimento do presente e do devir. Portanto, foi nesse deslocamento de sentido que 

visava o devir, que o “lembrai-vos de 1935” voltou ao primeiro plano. 

Os resquícios do passado voltariam a afligir o presente. Mais uma vez as Forças 

Armadas, os políticos conservadores – dentre eles, os udenistas – e os comunistas figurariam 

como personagens centrais nos embates políticos e embates de memórias. O anticomunismo 

entranhado nas Forças Armadas e na sociedade brasileira, desde a década de 1930, novamente 

seria fator determinante para a implantação da ditadura e para as negociações em torno da 

anistia no período de transição democrática. 

Muitos são os trabalhos que se dedicaram a analisar o golpe civil militar de 1964111 No 

entanto, não há a pretensão de aqui empreender uma análise minuciosa dos acontecimentos 

que levaram ao golpe, mas apontar como os resquícios do passado influenciaram não apenas 

no golpe, mas também na anistia que seria concedida em 1979 e nos debates posteriores na 

Constituinte de 1987/88. Afinal, apagar o passado no contexto de transição corresponderia a 

voltar atrás em relação à “Revolução de 1964”? Anistiar seria dissolver os feitos da 

“Revolução”, no sentido de livrar o país do vírus da subversão? Essas são questões que 

persistiram no contexto de debate sobre a anistia; por isso, optou-se por iniciar a análise desse 

segundo recorte do trabalho a partir do passado a ser anistiado. 

Tornou-se consensual, entre os estudiosos do tema, a assertiva de que a conspiração 

que desencadeou o golpe de 1964 tenha vindo de diferentes setores que defendiam causas 

diversas. Assim, nesta parte do trabalho o interesse está em analisar uma dessas causas, o que 

Rodrigo Patto Motta (2002) apontou como a principal motivação para o golpe: o combate ao 

comunismo. Para tanto, parte-se do princípio de que os usos do passado comunista 

representaram ponto de coesão do grupo de conspiradores que deflagrou o golpe em 1964. 

Como a UDN em 1945 tivera como ponto em comum entre seus correligionários o 

antivarguismo, em 1964 o ponto convergente entre os opositores do presidente João Goulart 

fora o anticomunismo.  Desse modo, assume-se, aqui, a perspectiva de que a presença 

marcante do anticomunismo no contexto do golpe civil militar de 1964, quase três décadas 

após o levante de 1935, é uma clara evidência de que a anistia de 1945 não resultou em 

esquecimento, pelo menos no que diz respeito às principais vítimas do Estado Novo. 

                                                 
111 Entre vários trabalhos sobre o golpe de 1964, podemos citar, dentre outros:  
REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá.  O golpe e a ditadura militar: 40 anos 
depois (1964-2004); SEMINÁRIO 40 anos do golpe de 1964 (2004, Niterói e Rio de Janeiro); 964-2004: 40 
anos do golpe: ditadura militar e resistência no Brasil. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004; TOLEDO, Caio Navarro 
de (Org.) 1964: visões críticas do golpe: democracia e reformas no populismo.  2.ª ed., Campinas, SP: Ed. da 
Unicamp, 2014; FICO, Carlos. O golpe de 1964: momentos decisivos.  Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2014. 
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Ressignificado e sob novas matizes, o anticomunismo estaria, mais uma vez, no centro do 

debate político brasileiro. 

Como já enfatizado no texto, a forte tradição anticomunista no Brasil se configurou 

desde a década de 1930 e enraizou-se no país ao longo do século XX (MOTTA, 2002). De 

acordo com os interesses políticos de diferentes contextos, as marcas deixadas pelos 

comunistas, ainda na década de 1930, eram reutilizadas nas negociações em torno das 

disputas políticas e disputas de memória. Apesar do silêncio dos comunistas acerca do vivido, 

seus opositores se empenhavam pela manutenção da memória e, dessa forma, não abriam mão 

da lembrança de 1935. 

 Um dos principais argumentos para a instauração da ditadura do Estado Novo em 

1937, o “perigo vermelho” esteve presente, também, nos debates sobre a anistia na 

Constituinte de 1946 – debates que levaram à articulação para a cassação do PCB em 1947 – 

e, além disso, atingiu o contexto político da década de 1960, tornando-se, assim, uma das 

principais motivações para o golpe de 1964 que depôs João Goulart do poder. Sob o 

argumento de combate ao comunismo, teria início a mais longa ditadura da história do Brasil. 

Segundo Temístocles Cezar (2012), a obsessão pelo passado não reflete uma ideia de 

história fundada no que teria de fato acontecido, mas em um regime de historicidade que tem 

como referencial o presente. Dessa forma, segundo o autor, um passado que não quer ou não 

pode passar implica um presente que, igualmente, não decorre, que continua nos cercando. 

Diante de tais cercos, a anistia de 1945, com seu caráter seletivo, não “dissolvera” o passado 

comunista, uma vez que este ainda fazia muito sentido no presente. O passado persistiu. 

Indício de que a anistia de 1945 foi apenas um “simulacro de esquecimento”, no que 

se refere aos comunistas, algumas das principais justificativas para o golpe civil militar de 31 

de março de 1964 foram buscadas no passado. Os depoimentos dos militares que participaram 

ativamente da ditadura instaurada em 1964, depoimentos concedidos em 1992 aos 

pesquisadores do CPDOC indicam os resquícios do anticomunismo da década de 1930 ainda 

nos idos de 1960. De acordo com o relato do general Octávio Costa, “basicamente, a 

Revolução se fundamentava no anticomunismo exacerbado, que vinha de 35. Partia-se da 

convicção de que estava em marcha uma tentativa de socialização e que o agente dessa 

socialização era o presidente Goulart” (D’ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 2004. p. 91). 

Nessa mesma direção, o general ressaltou a herança que os militares receberam do período do 

Estado Novo: 

A partir de 35, Getúlio desencadeou terrível hostilidade contra o pensamento e a 
ação dos marxistas. [...]. Vejo que os fatos narrados nas Memórias do Cárcere, 
aquelas coisas terríveis, aquela caça desenfreada às bruxas, tudo foi debitado pelos 
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varguistas apenas a Filinto Müller. Inocenta-se o chefe Vargas, e isso é uma 
contrafação. Não é justo, porque todos têm sua responsabilidade, e a do chefe é 
indeclinável. Mas o fato é que houve uma tremenda caça às bruxas. Iniciou-se a 
partir de 35, essa peregrinação anual ao monumento dos mortos, primeiro no 
Cemitério de São João Batista, depois na Praia Vermelha. Essa intoxicação mental 
que as Forças Armadas passaram foi por influência desse período cesarista. [...] 
Dutra foi fiel executor dessa doutrina. Colocou fora da lei o Partido Comunista. Essa 
doutrinação anti-marxista vem até nossos dias. As pessoas costumam debitar esse 
anti-marxismo exacerbado à Revolução de 64. Nada mais falso. Começa em 35 
(D’ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 2004. p. 76-77). 

O depoimento do general Octávio Costa situa-se em um contexto de revisão do 

passado ditatorial no Brasil. Militares envolvidos com o governo autoritário concediam uma 

série de entrevistas aos pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, no início dos anos 1990, a 

fim de darem a sua versão sobre o golpe de 1964 e sobre a ditadura militar. Era a primeira vez 

que os militares se dispunham a falar sobre o passado ditatorial.112 Ressentidos diante das 

versões que se propagaram sobre o período, os militares decidiram apresentar sua versão 

sobre o passado. Estariam, finalmente, rompendo o “pacto de silêncio” selado pela anistia de 

1979? 

Demonstrando certo ressentimento em relação à História e à memória do período 

ditatorial, o General Octávio Costa questionou o silenciamento acerca da repressão 

empreendida durante o período varguista e a condenação do regime militar implantado no 

Brasil a partir de 1964. Conforme já destacado, o anticomunismo dentro das Forças Armadas 

advinha de longa data. A perseguição aos comunistas, bem como o dever de memória em 

relação aos acontecimentos de novembro de 1935, tornou-se uma tradição entranhada no seio 

das Forças Armadas desde a segunda metade da década de 1930. Com efeito, a tradição foi 

redefinida, ganhando novas características no contexto da Guerra Fria e da influência da 

guerrilha cubana na década de 1960. Todavia, como destacou o General Octávio Costa, apesar 

de toda a repressão empreendida pelo governo varguista, contra os correligionários do PCB, a 

repressão, por vezes, parecia ter sido criada pelos militares, a partir de 1964. A violência do 

Estado Novo continuava submersa nas águas do Lete. 

As declarações do general Octávio Costa são corroboradas pelos argumentos 

apresentados por Patto Motta (2002), em seu cuidadoso estudo sobre o anticomunismo no 

Brasil. Segundo o autor, o anticomunismo não deve ser visto apenas como desdobramento da 

Guerra Fria, mas como um fenômeno presente no imaginário social e no debate político no 

                                                 
112 Além dos depoimentos concedidos aos pesquisadores do CPDOC-FGV, preocupados com a predominância 
da memória da resistência, oficiais do Exército organizaram e publicaram, entre 2000 e 2003, uma coleção que 
reúne 247 entrevistas de militares e civis que participaram do regime ditatorial iniciado em 1964. A coletânea 
intitulada “1964 – 31 de março: o movimento revolucionário e sua história” trouxe a versão do Exército acerca 
dos acontecimentos que marcaram a política brasileira entre 1964 e 1985. 
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Brasil, desde a “Intentona Comunista” de 1935. Para Motta (2002), o impacto do levante de 

1935 foi enorme sobre a opinião conservadora no país e, dessa forma, possibilitou o 

crescimento de uma corrente anticomunista que teve como ápice o golpe civil militar de 1964. 

Dentro desse quadro, Patto Motta (2002) ressaltou que o temor à ameaça comunista teve um 

papel central nos eventos de 1964, sendo o principal elemento que levou ao golpe civil 

militar. Embora possam ser elencados outros argumentos na pauta dos golpistas de 1964,113 o 

temor em relação à ascensão dos comunistas no Brasil, segundo o autor, foi a principal 

justificativa para a deposição de João Goulart. Resta-nos analisar se o anticomunismo 

desempenharia o mesmo peso durante as negociações em torno da anistia no ocaso da 

ditadura. O fluxo do tempo e os longos anos de ditadura seriam suficientes para dissolver o 

temor à ameaça comunista? Por fim, os comunistas conseguiriam se livrar do fardo do 

passado? 

O fortalecimento da esquerda, no final do governo de Jango,
114 bem como o 

restabelecimento de relações diplomáticas com a União Soviética,115 colocaram os políticos 

anticomunistas – alinhados em partidos conservadores como a UDN e o PSD – em alerta 

contra o “perigo vermelho”. Era chegada a hora de se reorganizarem contra o avanço do 

                                                 
113 Existiam outros argumentos em pauta, como a corrupção ou a resistência, por parte dos conservadores, às 
reformas de base propostas pelo governo. Os proprietários de terra, por exemplo, demonstravam uma grande 
preocupação em relação à proposta de reforma agrária. Segundo Motta (2002), o surto anticomunista das décadas 
de 1960 deveu-se a fatores externos e internos. Sob o impacto da Revolução Cubana de 1959, a América Latina 
passou a ser alvo direto das disputas de influências internacionais durante a Guerra Fria. A política anticomunista 
norte-americana pressionava os países latino-americanos para acabarem com os focos comunistas, em seus 
territórios, em troca de ajudas financeiras. Alarmados com os acontecimentos em Cuba, os anticomunistas 
brasileiros se alinharam rapidamente à política americana. No que se refere aos fatores internos, a posse de João 
Goulart em 1961, divisor de águas nos embates políticos do período, levou os anticomunistas ao desespero, pois 
Jango era um político conhecido por cultivar ligações com os movimentos de esquerda. Ligado à esquerda do 
PTB, Jango era um dos políticos responsáveis pela transformação de seu partido, adversário dos comunistas na 
década de 1940, em aliado do PCB na década de 1960 (MOTTA, 2002). Segundo o general Meira Matos, além 
de toda a carga que havia sobre João Goulart, “do temor de que ele fosse um instrumento das ideias comunistas 
na conquista do poder no Brasil, além de tudo isso, ainda, quando houve a renúncia ele estava na China 
comunista” (D’ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 2004. p. 101). 
114 Acusados de oportunistas, os comunistas manifestaram um claro apoio a João Goulart só a partir do retorno 
ao sistema presidencialista em 1963. Mesmo que os partidos de esquerda, animados pela campanha da “rede da 
legalidade”, demonstrassem euforia em relação à posse de Goulart, a postura oscilante do presidente da 
República levou os comunistas a tecerem duras críticas ao chefe do governo. Segundo Motta (2002), a política 
equilibrista de Jango, que distribuía “acenos” à direita, fez com que a esquerda a principio não lhe concedesse 
apoio incondicional. O presidente equilibrava-se em corda bamba. Dessa forma, é importante ressaltar que assim 
como os conservadores assumiam uma postura de desconfiança, em relação ao governo de Jango, as forças de 
esquerda, dentre elas os comunistas, principalmente durante o período parlamentarista, acusavam o presidente de 
submissão aos interesses de grupos internacionais. De acordo com a análise de Ferreira (2013), até janeiro de 
1963, quando foi realizado um plebiscito, o qual devolveu ao país o sistema presidencialista, Goulart foi tratado 
pelos comunistas com distanciamento. 
115 Goulart continuou com a política externa de Jânio Quadros, nos princípios da Política Externa Independente. 
Tal política visava uma melhor inserção brasileira no cenário político e econômico internacional, através da 
coexistência pacífica entre as potências, assim como a defesa da não intervenção. 
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comunismo no Brasil;116 dessa forma, a aproximação com as Forças Armadas, instituição 

tradicionalmente anticomunista, tornou-se imprescindível. O “perigo vermelho” voltaria com 

maior força ao cenário político, o surto anticomunista no Brasil tomaria novo fôlego e 

passaria a funcionar como ponto de convergência entre as diferentes correntes políticas que se 

empenharam em depor João Goulart. 

Na grande imprensa eram frequentes as alusões à aproximação de Goulart com os 

comunistas, principalmente após a tentativa do deputado San Tiago Dantas (PTB), de criar 

uma base de apoio ao presidente João Goulart por meio da coalizão de correntes de centro-

esquerda que abarcasse desde setores do PSD e PTB até os integrantes do PCB. Um dos itens 

do programa para a formação de tal grupo, denominado Frente Popular, era a legalização do 

PCB, proposta que provocou imediata reação dos setores conservadores da sociedade.  

A igreja, por exemplo, logo se pronunciou sobre a ameaça que a legalização do PCB 

representaria para a sociedade brasileira. Nesse sentido, Dom Jaime Câmara, em entrevista ao 

Diário de Notícias, manifestou-se contrário à tentativa de San Tiago Dantas de legalizar o 

PCB. De acordo com o periódico, o cardeal apontou seu desejo para que os partidos 

“realmente democráticos e os juízes de verdadeira formação cristã não aceitassem, e até 

mesmo se opusessem tenazmente à legalização do PC,” que considerava uma ideia de grande 

ingenuidade política. Para justificar seu posicionamento contrário à legalização do partido 

comunista, Dom Jaime Câmara destacou que não se baseava em “fantasias, mas em fatos do 

conhecimento de todo o povo brasileiro, motivo pelo qual é para admirar que certos dirigentes 

já estejam esquecidos” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 16 fev. 1964, p.01). 

Para rememorar a sociedade acerca dos fatos ocorridos nas décadas anteriores e que 

ameaçavam retornar naquele conturbado período de 1960, a imprensa anticomunista 

intensificou sua campanha contra a legalização do PCB. As menções à possibilidade de o 

Partido Comunista voltar à legalidade frequentemente apareciam sob a perspectiva do “perigo 

vermelho” que voltava a ameaçar o país durante o governo de Jango. A charge abaixo, 

publicada pelo Correio da Manhã, fez uma clara alusão à ameaça comunista sobre o pequeno 

barco conduzido por João Goulart (MOTTA, 2013). O formato de foice das ondas deixava 

claro que, naquele contexto, a maior ameaça para os grupos conservadores era que Jango 

permitisse que o país “naufragasse nas águas turvas do comunismo.” Segundo Motta (2013), a 

recorrente imagem era uma clara associação à situação política do país, em que os 

                                                 
116 Nesse período, surgiram várias organizações que tinham como finalidade o combate ao comunismo; dentre 
elas, podem ser citadas como exemplo: Liga Feminina Anticomunista, União Feminina Anticomunista, Centro 
Cívico, Liga Cristã contra o Comunismo, Movimento Sindical Democrático, dentre outros. 
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conservadores afirmavam que Jango, influenciado pelos comunistas, ameaçava afundar o 

Brasil. 

 

           Figura 4: A política no Brasil 

 
               Fonte: Augusto Bandeira. Correio da Manhã. 31 mar. 1964.  
               Biblioteca Nacional. 

 
Ao mesmo tempo em que a “ameaça comunista” crescia, como apontavam a imprensa 

e os políticos conservadores no Congresso, a reação tomava força e se aglutinava em uma 

intensa campanha para convencer a opinião pública acerca das ameaças que vinham do 

passado e tomavam força naqueles conturbados dias de 1964.  

Os depoimentos dos militares envolvidos no golpe de 1964, depoimentos registrados 

na Coleção de História Oral do Exército (2003), corroboram a tese de que o “cimento” que 

uniu os diferentes grupos envolvidos na conspiração para depor Goulart foi o anticomunismo 

que marcava as Forças Armadas e a sociedade brasileira desde a década de 1930. Em seus 

depoimentos, concedidos no período de transição democrática, os militares trataram de narrar 

o cenário pré-1964 recorrendo a fatos ocorridos desde os anos de 1930 e, nessa perspectiva, o 

levante comunista de 1935 surgia, mais uma vez, como marco.  

Segundo o relato do coronel Francisco Sobreiras, “a Intentona Comunista traumatizou 

e afrontou a Nação e se refletiu de maneira indelével na alma dos militares brasileiros, que 

não a esqueceram em 1964” (MOTTA, 2003, p. 182). Todavia, pode-se afirmar que a 

emergência das memórias de 1935 no contexto do golpe de 1964 pode ser associada ao que 

Pollak (1992) definiu como um acontecimento vivido por tabela, isto é, “acontecimentos dos 

quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, 

no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou não”. Segundo o 
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autor, esses acontecimentos, apesar de fora do espaço-tempo de uma pessoa ou grupo, são 

transmitidos por meio de uma socialização política e histórica, tornando-se, assim, uma 

herança.  

Nos relatos sobre o golpe de 1964, muitos militares apropriaram-se de memórias e 

eventos vividos pelas Forças Armadas ao longo do século XX – como é o caso do levante de 

1935 – mas que não foram vividos pelo depoente. No entanto, apesar de não terem vivido os 

conflitos de novembro de 1935, muitos dos militares que concederam entrevistas no final da 

década de 1990 foram enfáticos ao afirmarem que as lembranças de 1935 deram combustão à 

“Revolução de 1964”. Dito isto, observa-se que a circularidade das ideias apresentadas pelos 

depoimentos dos militares reenquadrava o jogo político da década de 1930 no cenário de 

disputas daquele novo contexto. 

Além dos argumentos buscados na experiência da década de 1930, as memórias dos 

militares envolvidos com o golpe de 1964 carregam a ideia latente de que a “Revolução” foi 

uma reação à desordem política que se instalara no país desde a renúncia de Jânio Quadros. 

Além disso, segundo os depoentes que participaram do projeto de História Oral do Exército, 

o movimento de 1964 foi uma forma de reestabelecer a ordem interna e de atender ao clamor 

da sociedade civil, que vivia um clima de inquietação generalizado, diante do avanço 

comunista – divulgado pela mídia e, principalmente, pelos trabalhos do IPES (Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais) e do IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática)117 – e das 

propostas reformistas de Goulart naqueles conturbados anos de 1960 (MOTTA, 2003).  

Desse modo, a visão de que o movimento foi preventivo e que atendeu ao clamor da 

sociedade civil influenciou diretamente as negociações travadas nas décadas de 1970 e 1980, 

acerca da anistia. Afinal, anistiar os inimigos do movimento de 1964 seria o equivalente a 

desfazer os principais feitos do regime militar; era preciso negociar a gestão do passado com 

cautela para que os “feitos da Revolução” pudessem se consolidar. 

                                                 
117 O IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) e o IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) foram 
institutos de caráter civil que tiveram um papel fundamental na construção das bases sociais para o golpe civil-
militar de 1964. O IBAD fora criado em 1959 para propor estudos sobre a realidade brasileira, dentro desse 
quadro, financiou, produziu e difundiu uma grande quantidade de programas e matérias de jornais com 
conteúdos anticomunista. Devido ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais em 1962, o IBAD foi fechado 
em 1963, mas seus ex-membros continuaram a exercer grande influência na política anticomunista e atuaram 
diretamente na ditadura militar. Fundado oficialmente em 02 de fevereiro de 1962, no Rio de Janeiro, o IPES foi 
criado no Brasil sob o embasamento teórico contrário ao comunismo e a quaisquer manifestações de esquerda 
que se organizassem no país. Resultado de uma fusão de grupos empresariais de São Paulo e Rio de Janeiro, 
logo o IPES ganhou a adesão de classes produtoras de todo o país. Diante das propostas de Goulart acerca das 
reformas de base, o instituto promoveu intensa campanha contra o governo associando suas propostas ao 
comunismo. Com um trabalho propagandístico contra o governo, o IPES contribuiu para a deposição do 
presidente João Goulart em 31 de março de 1964. O instituto só foi desativado na década de 1970. 
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O surto anticomunista da década de 1960 torna-se uma clara evidência de que a anistia 

de 1945 pouco fizera no sentido de apagar o passado de conflitos das décadas de 1930 e 1940. 

Se os comunistas continuavam “esquecidos” de seus posicionamentos no passado, seus 

opositores não abriam mão do dever de memória. Por meio dos embates políticos daquele 

contexto, a memória em torno da “Intentona” foi reavivada não apenas nos meios militares, 

mas também em meio aos políticos conservadores, a imprensa e grande parte da sociedade 

civil.  

Anticomunistas históricos, os políticos da UDN, por exemplo, fortemente marcados 

pela aproximação militar e pelo golpismo que vinha desde 1945, conspiravam contra o 

governo de João Goulart e acusavam o presidente de abrir caminho para a ascensão dos 

comunistas. Sobre as incessantes conspirações da UDN, o udenista José Bonifácio ressaltou 

na década de 1980: “Nós, da UDN, nunca tiramos os pés do quartel. Atravessamos toda a luta 

com os pés no quartel, almoçando e jantando com generais, almirantes e brigadeiros” (Apud 

BENEVIDES, 1981, p.137). 

Segundo Paulo Cunha (2014), o setor militar da UDN não cessava de conspirar dentro 

dos quartéis. Insatisfeitos com a renúncia de Jânio Quadros e a posse de Goulart desde 1961, 

os udenistas flertavam com os militares sob o argumento de defesa da democracia. Para 

manter o sistema democrático brasileiro, de acordo com os udenistas, era necessário estancar 

a ascensão de Jango e dos comunistas. Dessa forma, as Forças Armadas, a imprensa 

conservadora, a Igreja Católica, empresários e políticos anticomunistas, entre eles os políticos 

da UDN, empreendiam verdadeira “Cruzada” na luta contra o esquecimento de 1935. Os 

conflitos políticos do presente voltavam a convocar o passado como testemunha. 

Na década de 1990, ao ser indagado pelos pesquisadores do CPDOC sobre quando 

teve início a conspiração militar contra Goulart, o ex-presidente Ernesto Geisel foi enfático: 

“Desde a posse!” (D’ARAÚJO; CASTRO, 1997). Decepcionados com a renúncia de Jânio 

Quadros, político que contava com a simpatia das Forças Armadas, muitos militares viram 

com pesar a posse de Jango. Além de ser um herdeiro político de Getúlio Vargas e visto pelos 

militares como um político “comprometido com o comunismo”, João Goulart contava com 

outro agravante que fazia com que muitos militares resistissem à sua posse: seu parentesco 

com Leonel Brizola, político ligado à esquerda, bem como desafeto declarado da cúpula 

militar. Sobre a relutância e restrições de muitos militares em relação à posse de Jango, o 

general Samuel Augusto Alves Correa, rememorando o período, declarou: 

[...] o vice-presidente não tinha condições de assumir o governo, dado que era fraco, 
primário, despreparado politicamente e submisso ao cunhado, o governador do Rio 
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Grande do Sul, Leonel Brizola; devido às suas ligações estreitas com os pelegos 
comunistas; à sua demonstração de muito entusiasmo e admiração pelos regimes da 
Rússia e da China, durante sua visita a esses países; ao fato de que a sua presença no 
governo estimularia movimentos de greve e agitações sociais; e de que as Forças 
Armadas seriam transformadas em milícias, enfim, o País correria graves riscos com 
sua posse (MOTTA, 2003, t. 5, p. 31). 

Com a condição de governar o país sob o regime parlamentarista,118 Jango assumiu o 

poder cerceado pelas forças conservadoras119 e pelas ameaças militares que viam com 

desconfiança a trajetória do líder trabalhista, tido como um político populista que prometia às 

classes populares mais do que poderia dar. Diante de suas promessas de tornar o Brasil um 

país mais democrático e menos desigual, Jango era visto pela cúpula militar e pelos políticos 

conservadores como um político irresponsável, que alimentava a subversão e abria caminho 

para os comunistas ressurgirem no cenário político (NAPOLITANO, 2014). Todavia, se em 

1961 João Goulart conseguira manter-se no poder, em 1964 não tivera a mesma sorte. 

Uma das principais armas políticas contra a ascensão dos comunistas no governo de 

Jango, mais uma vez seria a memória. Ao longo do período entre 1961 e 1964, proliferaram-

se organizações anticomunistas que faziam ativa campanha contra o “perigo vermelho” e 

destacavam as traições e os crimes cometidos pelos seguidores de Prestes.120 Como um 

“eterno retorno”, a imprensa conservadora, políticos e a Igreja Católica, dentre outros, 

conclamavam a nação à vigilância contra o comunismo que, “oportunista”, tentava agarrar-se 

ao poder. 

 Em suas memórias, o marechal Denys, um dos líderes do golpe de 1964, afirmou que 

as razões básicas para a formação de restrições que as Forças Armadas fizeram a Goulart 

entre 1961 e 1964 deveram-se ao fato de Jango ser “comunista, e o comunismo [era] o grande 

inimigo”. Mas o general Mourão Filho, que comandou as tropas que marcharam de Minas 

Gerais para depor João Goulart, discordou do posicionamento do marechal Denys. Para 

                                                 
118 O governo parlamentarista de Goulart durou entre setembro de 1961 e janeiro de 1963. Foram três os 
gabinetes parlamentaristas ao longo do período: o gabinete de Tancredo Neves, de Brochado da Rocha e de 
Hermes Lima. 
119 Dentre as principais forças conservadoras insatisfeitas com a posse de João Goulart, podemos destacar 
políticos de vulto como o governador da Guanabara, Carlos Lacerda (UDN), o governador de Minas Gerais, 
Magalhães Pinto (UDN), o político paulista Adhemar de Barros, do Partido Social Progressista (PSP), os 
correligionários do Partido Social Democrático (PSD). Além dos políticos de vulto, posicionaram-se contra o 
governo de Jango muitos empresários, a cúpula institucional da Igreja Católica, o Instituto de Pesquisas e 
Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). Além disso, parte das Forças 
Armadas, diante dos movimentos populares nos grandes centros urbanos e no campo, passou a temer um 
processo de “comunização” do país. 
120 Os defensores da causa anticomunista no Brasil recebiam aporte financeiro, principalmente por meio do 
Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) também se 
destacou como arma de desestabilização do governo de João Goulart e na campanha anticomunista. Os católicos 
anticomunistas se agruparam na Aliança Eleitoral Pela Família (ALEF) que recomendava, durante o pleito de 
1962, que os eleitores católicos não votassem em candidatos com tendências comunistas.  
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Mourão, Goulart não era comunista, mas estava rodeado deles, e esses “subversivos de todos 

os tons” tentavam tirar proveito da “baderna” que se instaurara durante o governo de Jango 

(MOURÃO FILHO, 1978).  

Visto como uma “marionete” das esquerdas, Jango foi descrito pelo General Luciano 

Salgado Campos como um fazendeiro simplório: 

Dizem que o Sr. João Goulart era comunista. Não creio. O Sr. João Goulart não era 
bem um comunista. Ele era um fazendeiro simplório, inculto, medianamente 
inteligente, mas muito esperto, deslumbrado com o poder que lhe tinha sido doado 
pelo seu padrinho, Getúlio Vargas, facilmente influenciado pelas esquerdas, 
pensando, de certo, que continuaria no poder e se tornaria, como seu padrinho, um 
futuro ditador (MOTTA, 2003, t. 4, p. 82). 

Os usos do passado ficam claros na fala do General ao associar Jango ao seu padrinho 

político Getúlio Vargas. Mesmo que admitisse que Jango não era um comunista, a imagem 

depreciativa do presidente, apontando-o como um “fantoche” das esquerdas e aspirante a 

ditador, tentava demonstrar a “legitimidade” do movimento de 1964 ao estancar o avanço dos 

comunistas no governo. Sobre o período, o general Olympio Mourão Filho escreveu em suas 

memórias: “porque a verdade é que alguns demônios andavam soltos nesse país, enquanto a 

maioria desta Nação estava entocada, apavorada [...]” (MOURÃO FILHO, 1978, p. 15). 

Diante da tensão e instabilidade, os militares, com o apoio de políticos conservadores e 

grande parte da sociedade, tomaram o poder no Brasil em 31 de março de 1964.121  

Como o apoio dos comunistas não bastara para evitar a deposição de Getúlio Vargas 

em 1945, também não fora suficiente para manter João Goulart no poder. Mesmo que a 

princípio o PCB demonstrasse certa indiferença em relação ao governo de Goulart, 

principalmente durante o período parlamentarista, entre 1963 e 1964 o partido apoiava 

abertamente as propostas reformistas122 apresentadas pelo presidente. 

                                                 
121 As articulações políticas e militares que precederam o golpe de 1964 são amplamente conhecidas. Em 
resumo, é importante lembrar que se o anticomunismo foi o “cimento” para unir os conspiradores contra o 
governo de Jango; as revoltas militares ocorridas entre 1963 e 1964 foram consideradas o estopim do golpe. 
Consideradas como quebra de hierarquia e indisciplina, a Revolta dos Sargentos e a Rebelião dos Marinheiros 
fizeram com que parte significativa da oficialidade enxergasse nos movimentos claros indícios de infiltração 
comunista nas Forças Armadas. O Presidente da República não puniu os revoltosos; pelo contrário, subverteu 
ainda mais a hierarquia e acendeu os ânimos ao comparecer a uma reunião de sargentos no Automóvel Clube e 
proferir discurso inflamado contra os oficiais. Tais fatos, unidos ao comício da Central do Brasil em 13 de 
março, comício em que o Presidente anunciou as reformas que faria na “lei ou na marra”, e o clamor dos setores 
conservadores em suas diversas “Marchas da Família com Deus pela Liberdade” levaram a uma radicalização 
que resultou no golpe. 
122 As reformas propostas por João Goulart correspondiam às seguintes questões: agrária, eleitoral, bancária, 
urbana, universitária e reforma do estatuto do capital. Entretanto, os reformismos de João Goulart assustavam os 
setores mais conservadores da sociedade. No comício da Central do Brasil, realizado no Rio de Janeiro em 13 de 
março, João Goulart apresentou as propostas de reformas. O comício contou com a presença de todos os partidos 
de esquerda, reunindo cerca de 350 mil pessoas. Em tal evento, o presidente anunciou a assinatura de alguns 
decretos prevendo desapropriações de terras ao longo de trechos rodoferroviários, a fim de dar início a uma 
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Em meio à imprensa conservadora da década de 1960, nota-se que, além da imagem 

de golpistas e traidores, naquele contexto os comunistas agregaram mais um adjetivo: 

oportunistas. A postura do PCB, que mesmo na ilegalidade ocupava os espaços políticos,123 

passou a ser intensamente combatida por políticos conservadores, pelas Forças Armadas e 

pela imprensa anticomunista. Dentro desse quadro, em 1960, após uma palestra de Prestes na 

Associação Brasileira de Imprensa, o Jornal do Brasil destacou: 

o Sr. Luís Carlos Prestes estendeu para todos os presentes o seu já surrado tapete de 
contradições e de mistificações políticas [...] revelou ostensivamente aquilo que 
todos os mais avisados estão cansados de saber: o seu visceral golpismo oportunista 
(JORNAL DO BRASIL, 24 set. 1960, p. 03). 

Os “mais avisados” estavam atentos às manobras dos comunistas para não permitirem 

que o Partido chegasse ao poder. A nova linha seguida pelo PCB, a partir de 1958, fez com 

que o Partido, mesmo na ilegalidade, adquirisse grande visibilidade e se transformasse em 

peça fundamental do jogo político e partidário da década de 1960 (PANDOLFI, 1985). Nesse 

sentido, durante o governo de João Goulart, com as reformas de base propostas pelo 

Presidente, os comunistas passaram a vislumbrar a consolidação de suas propostas políticas 

traçadas em 1958. Finalmente, o futuro parecia bater à porta do PCB sem que o fardo do 

passado o impedisse de chegar. O peso de 1935 tornou-se leve diante do entusiasmo do 

futuro.  

Assim como ocorrera em 1945, como estratégia política, o PCB abriu mão do passado 

e tomou o presente como encruzilhada decisiva para alcançar o objetivo do Partido. Deixando 

o golpismo de 1935 e a radicalização de 1948124 de lado, os comunistas passaram a buscar a 

via eleitoral para chegarem ao poder. Em entrevista publicada em 1988, o operário Mario 

Barbosa lamentou-se: 

                                                                                                                                                         
reforma agrária. Como resposta ao Comício da Central do Brasil, setores conservadores realizaram marchas por 
todo o Brasil. Em São Paulo, onde se desenrolou a primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a 
direita conseguiu reunir cerca de 500 mil pessoas que marcharam contra as propostas do governo e contra o 
comunismo.  
123 Por meio de outros Partidos, principalmente o PTB, integrantes do Partido Comunista foram eleitos para 
cargos legislativos e passaram a ocupar considerável espaço no aparelho de Estado. Além disso, em aliança com 
os petebistas, os comunistas conseguiram expandir sua influência por grande número de sindicatos e 
confederações de trabalhadores. 
124 Após a cassação do mandato dos parlamentares comunistas em 1948, ocorreria uma guinada “esquerdista” na 
tática do PCB. Segundo Anita Prestes (2010), o Partido abandonou a ideia de “União Nacional” diante das 
perseguições aos comunistas ao longo do governo de Eurico Dutra. Em Manifesto de janeiro de 1948, Luiz 
Carlos Prestes caracterizou o governo de Dutra como de “traição nacional”, a serviço do imperialismo norte-
americano. Fazendo uma autocrítica acerca de sua posição em 1945 o PCB fazia uma virada em sua orientação e 
passava a defender a derrubada do governo e a instauração de um governo popular, democrático e progressista 
(PRESTES, 2010). 
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Toda vez que o Partido Comunista sai da linha de orientação quebra a cara. E em 
1964 saiu. Porque tinha que preparar primeiro onde pisar. Tinha uns afoitos, 
achavam que já era hora, “vamos empurrar o muro, que o muro vai cair”. Caiu. Mas 
caiu para o nosso lado. Quer dizer, ainda não estavam maduros para isso. É como 
em 35 também. Em 35, também, Prestes achava que era hora e não era. E aquilo 
atrasou... e como atrasou. Atrasou anos e anos (BARBOSA apud PANDOLFI, 1995, 
p. 29). 

Para o operário Mário Barbosa, 1935 era um fardo. Além disso, de maneira velada, o 

operário também apresentou uma dura crítica aos “desvirtuamentos” do partido na década de 

1940, postura que lhe custou a cassação e a volta à clandestinidade. Na década de 1960, 

circulando livremente pelos espaços políticos, os comunistas e as outras esquerdas125 

permitiram, de acordo com o relato do operário, que o “muro” caísse sobre si. Sem 

aprenderem com a experiência, restou aos comunistas e às outras esquerdas, mais uma vez, a 

clandestinidade. Tinha tido início a longa noite da ditadura no Brasil e, com ela, surgiam os 

primeiros clamores por anistia. Mas o que, de fato, deveria ser esquecido? 

Uma das principais justificativas para a instauração da Ditadura Militar no Brasil, em 

1964, foi justamente a herança de um passado “calcificado” desde a década de 1930 que, 

apesar de reciclado e ressignificado, foi o ponto de convergência entre as diferentes correntes 

de conspiração contra João Goulart. Tal herança anticomunista é uma clara evidência do 

caráter seletivo da anistia de 1945 e da transmissão dessa herança, mesmo após os debates na 

Constituinte de 1946, tida como momento chave para um possível “sepultamento” do passado 

e refundação do futuro. Diante das estratégias e alianças políticas, o “esquecimento” voltou-se 

apenas para os crimes da ditadura varguista e a memória de 1935 permaneceu principalmente 

nos meios militares. 

Sabemos que, assim como o Estado Novo, a Ditadura Militar valeu-se de uma 

estrutura de repressão que se baseava no cerceamento e na vigilância da sociedade, além de 

valer-se do combate direto aos seus opositores. Para eliminar o dissenso, ao longo dos vinte e 

um anos de ditadura, inúmeras cassações de políticos e servidores civis e militares, exílios, 

prisões, torturas e assassinatos foram práticas frequentes.126 

                                                 
125 O PCB era o grande partido de vertente marxista do período. A partir da nova política adotada após o 
manifesto de março de 1958, o partido viveu um momento de grande vitalidade e cresceu até o golpe de 1964. 
Todavia, além do PCB, podemos destacar outras correntes de esquerda do período, como o Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a Frente Parlamentar Nacionalista (FPN), o PC do B, o 
Partido Operário Revolucionário - Trotskista (POR-T), a Polop e a Ação Popular (AP). Além disso, com grande 
prestígio entre as esquerdas, Leonel Brizola uniu diversos partidos e organizações de esquerda formando a 
Frente de Mobilização Popular (FMP). 
126 De acordo com um levantamento apresentado por Danyelle Nilin Gonçalves (2009), a partir de cálculos do 
projeto Brasil Nunca Mais, estima-se que o número de perseguidos políticos no Brasil se divide em: 7.367 
denunciados; 6.385 indiciados; 1.485 declarantes; 2.183 testemunhas; 2.985 cassados pelo AI-1; 1.583 cassados 
pelo AI-5; 128 ex-presos banidos; 263 estudantes expulsos de instituições de ensino; 13.860 demitidos; 200 
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Em entrevista concedida a Ronaldo Costa Couto (1999), o general Newton Cruz 

destacou que a meta do “governo revolucionário de 1964”, ao depor Jango, era “estabelecer a 

ordem no país” por meio do combate à “subversão e à corrupção”, assim como uma suposta 

infiltração comunista na administração pública, nos meios militares e nas classes 

trabalhadoras.127  

Segundo Patto Motta (2002), embora houvesse manipulações e exageros em relação à 

“ameaça vermelha”, o temor era real. Desse modo, resquícios do passado foram rearticulados 

em prol de uma causa comum: depor Jango. De acordo com os militares entrevistados em 

Visões do Golpe (2004), não havia um projeto de governo entre os vencedores do movimento; 

a questão imediata era afastar Jango do poder e realizar uma “limpeza” nas instituições 

políticas e militares. Entretanto, para que tal “limpeza” fosse realizada, a nação pagaria um 

alto preço: a violência e o cerceamento das liberdades políticas. 

Enquanto os setores conservadores comemoravam a vitória do golpe, restou às 

esquerdas, dispersas e perplexas, fugirem da repressão e violência que teve início logo nos 

primeiros dias do regime. Lideranças políticas como Jango e Brizola seguiram para o exílio, 

Prestes escondeu-se, Arraes foi preso e centenas de militares foram expulsos das Forças 

Armadas por terem mantido uma posição legalista ou mesmo por serem acusados de 

subversivos e influenciados por ideias comunistas.  

Desde 1935, as Forças Armadas e os políticos conservadores levantaram trincheiras 

contra o esquecimento da “traição comunista”. Apesar do temor real, os exageros e 

manipulações diante do “perigo vermelho” demonstram um passado “reciclável”, de acordo 

com as estratégias políticas do presente. Ao longo da Ditadura instaurada a partir de 1964, 

com o arbítrio e a violência perpetrada pelo regime, as Forças Armadas finalmente 

eliminariam dos meios militares e setores públicos todos aqueles considerados “indesejáveis 

da pátria”. 

Vinte anos depois do golpe de 1964, Golbery do Couto e Silva, um dos principais 

nomes do regime ditatorial, admitiu: 

                                                                                                                                                         
presos condenados pela Lei de Segurança Nacional; 360 desaparecidos políticos; 25.000 presos políticos; 10.000 
exilados. 
127 Nas primeiras semanas após o golpe de 1964, uma junta militar encabeçada pelo general Costa e Silva cassou 
o mandato de 40 membros do Congresso Nacional e transferiu 146 militares para a reserva. Além disso, nesses 
primeiros dias do golpe, 87 pessoas tiveram seus direitos políticos suspensos. Como não poderia deixar de ser, o 
primeiro da lista foi Luiz Carlos Prestes, o inimigo número um da ditadura que se instalava, seguido por nomes 
como o Goulart, Jânio Quadros, Arraes e Brizola. Até o final do mês de abril, o total de cassações chegava a 400 
(ALVES, 2005). Em 09 de abril de 1964, o Comando Supremo da Revolução baixou o Ato Institucional, 
redigido por Francisco Campos (autor da Constituição de 1937), contendo medidas punitivas a civis e militares 
considerados subversivos, e marcando as eleições indiretas para a presidência da República para o dia 11 de 
abril. Em 10 de abril foi publicada a primeira lista de cassações de civis e militares; a lista continha 102 nomes.  
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Nos meses seguintes à Revolução houve excessos. Eu achava que tudo não passava 
de acontecimentos produzidos pelo calor da hora, como, por exemplo, o que fizeram 
com Gregório Bezerra. Você não faz um omelete sem quebrar ovos (Apud 
GASPARI, 2002, p. 133). 

No entanto, os ditos exageros não ficaram restritos aos primeiros meses do regime. 

Logo a tortura e os desaparecimentos se estabeleceriam como política, principalmente no 

combate à luta armada. Sem nenhum embasamento jurídico, cerca de 60 mil pessoas foram 

presas e indiciadas durante o regime, a maioria torturada física ou moralmente. Diante dos 

exageros citados por Golbery, os presídios se tornaram insuficientes para tantos 

“subversivos”. Por isso, os acusados passaram a ser encarcerados em delegacias, nos quartéis 

do Exército, em navios e até mesmo em ilhas, como foi o caso da ilha de Fernando de 

Noronha. Enquanto isso, milhares de brasileiros pediam asilo político no exterior, outros 

deixavam o país clandestinamente e outros, ainda, preferiam ficar e combater a ditadura frente 

a frente, mesmo que a proporção de forças fosse muito diferente.128  

Marcus Figueiredo (1978), ao analisar o processo punitivo ao longo da ditadura, 

dividiu os dez primeiros anos do regime em três ciclos: do golpe à edição do AI-2; do AI-2 à 

Constituição de 1967; do AI-5 até 1974, quando Geisel iniciou o processo de abertura.129 Para 

o autor, as punições ocorridas nos primeiros ciclos visaram eliminar a oposição política e 

militar que vinha desde o regime anterior. Todavia, o terceiro ciclo tinha como objetivo 

combater a oposição que nascera na dinâmica do próprio regime. Enquanto os dois primeiros 

ciclos tiveram prazo para término, o terceiro contribuiu para que práticas clandestinas e 

repressivas se perpetuassem e se institucionalizassem no combate à oposição.  

Inúmeros são os trabalhos que analisam os “porões da ditadura”, a censura à imprensa, 

o combate à guerrilha e à luta armada. Para a presente análise, é importante ressaltar que a 

repressão ditatorial não se ateve apenas à oposição civil, a políticos cassados ou jovens 

guerrilheiros idealistas, mas principalmente às próprias Forças Armadas. Isto é, entre os 

                                                 
128 Em nome da Segurança Nacional e para enfrentar a “guerra revolucionária”, foi instalado um complexo 
sistema repressivo para combater os “subversivos” e os suspeitos de ameaçarem a ordem interna. Tentou-se 
estabelecer uma estrutura coesa comandada pelo SNI (Serviço Nacional de Informações), órgão criado em 1964 
e que subordinou os centros de informações das três armas, além das forças policiais. A partir de 1970, tornou-se 
oficial a existência do Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna 
(DOI-CODI), que reunia representantes das demais forças policiais. Os órgãos de repressão foram distribuídos 
por todo o país e obedeciam a uma estrutura diretamente ligada ao Presidente da República, ao Conselho de 
Segurança Nacional e ao SNI. 
129 Ao longo dos 21 anos de ditadura, foram baixados 17 Atos Institucionais. Por meio dessa legislação de 
exceção, o regime militar se valeu da prerrogativa de cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos e 
deliberar sobre demissões ou aposentadorias. O primeiro Ato Institucional (AI-1) cassou cerca de 2.985 cidadãos 
brasileiros. Desse modo, a arbitrariedade de tal medida surpreendeu até mesmo os civis que haviam apoiado o 
golpe. Segundo Maria Helena Moreira Alves (2005), o fator determinante para o rompimento da coalizão 
golpista civil-militar, vitoriosa em 1964, foi a série de cassações empreendidas pelo AI-1. 
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principais atingidos pelo arbítrio do governo recém-instalado estavam os próprios militares, 

principais vítimas do silêncio estabelecido pela anistia em 1979.130 Parafraseando Élio 

Gaspari (2002), as Forças Armadas viveriam, a partir de 1964, o maior desastre de sua 

história, desastre que duraria 21 anos. 

Atingidos principalmente pelos primeiros ciclos de punições, acusados de traidores e 

comunistas, a reversão dos militares cassados pelo golpe de 1964131 se converteu em uma das 

principais polêmicas em torno da anistia no ocaso da ditadura. Enquanto o regime militar se 

resguardava, por meio da anistia e da transição pactuada, para que o passado de repressão não 

fosse punido, mas soterrado, ao mesmo tempo criava barreiras para que os militares cassados 

não pudessem retornar aos seus antigos postos. Entre a lembrança e o esquecimento, estavam 

postas as principais questões em torno da negociação da anistia. Em meio a um jogo político e 

disputas de poder, o passado figuraria como negócio e o principal meio de negociação em 

torno de tal passado seria, justamente, a anistia. 

 

                                                 
130 Segundo Vasconcelos (2006), após a conquista do controle do Estado por meio do golpe de 1964, os novos 
donos do poder, empenhados na consolidação do regime e em reforçar os interesses dos grupos a eles 
articulados, precisavam das Forças Armadas unidas e coesas. Dessa forma, iniciou-se um processo de “limpeza” 
no meio político, eliminando qualquer foco oposicionista; além disso, o governo “revolucionário” se empenhou 
em realizar um “saneamento” dentro das próprias Forças Armadas. Acusados de serem “melancias” – verdes por 
fora e vermelhos por dentro – milhares de militares foram presos e em seguida expulsos das Forças Armadas.  
131 Conforme apontou o relatório da Comissão Nacional da Verdade (2014), ao longo do regime ditatorial foram 
punidos cerca de 6.591 militares. Entre cassações, prisões, torturas e fuzilamentos, o setor militar foi um dos 
mais atingidos pelo regime. Como destacou o general Leônidas Pires Gonçalves, as Forças Armadas cortaram na 
própria carne para que pudessem erradicar os focos de subversão dos meios militares (D’ARAÚJO; SOARES; 
CASTRO, 1994).  
 



 
 

CAPÍTULO 5: O PACTO 
 

1979: A ANISTIA 
 

A anistia, apesar de ser um termo que à primeira vista pareça remeter unicamente ao 

passado, traz em seu bojo um peso muito maior do futuro. Ao lançar-se sobre o passado, a 

anistia traz consigo projeções de futuro; desse modo, as negociações em torno da medida 

podem revelar não apenas as formas de acomodação do passado, mas também as expectativas 

de um “futuro passado”. Desta forma, assumir-se-á, aqui, a perspectiva de que as negociações 

em torno da anistia no período de transição da ditadura militar podem evidenciar não apenas a 

tentativa de gestão do passado por parte do governo, mas também a tentativa de perpetuação 

de seu projeto político. Nessa vertente, a anistia assumiu um papel central no processo de 

transição política iniciado pelo General Ernesto Geisel, na década de 1970, tornando-se, 

assim, um meio de garantir o silêncio sobre a violência empreendida pelo governo e de 

preservar a obra da “Revolução de 1964”, sobretudo nos meios militares.  

O ex-presidente Ernesto Geisel, leitor de Maquiavel, ressaltou que o dever de um 

governante “é assegurar os meios para se manter no poder” (Apud D’ARAÚJO; CASTRO, 

1997, p. 406). Ao assumir a presidência da República em 1974, Geisel dera início à transição 

política no Brasil, por meio de uma distensão lenta, gradual e segura.132 Diante das 

disparidades de pensamento dentro do grupo militar, bastante heterogêneo, do crescimento 

eleitoral da “oposição consentida”133 e das manifestações de massa que tomavam as ruas das 

grandes cidades brasileiras, Geisel estava disposto a negociar em ambas as frentes. Nesse 

contexto, era preciso conciliar entre os militares da linha dura134 e a oposição que passava a 

ter o apoio das massas.135 

                                                 
132 É importante ressaltar que entendemos, neste texto, como transição democrática o processo de deslocamento 
das Forças Armadas do centro do poder político, tendo como ponto inicial o momento em que a questão da 
democracia tornou-se preocupação do governo, questão inicialmente impulsionada por contradições, dentro do 
próprio aparelho militar, e acompanhada por um posicionamento mais ativo da sociedade civil, dentro das 
limitações impostas por uma ditadura ainda em vigor. 
133 A instauração do bipartidarismo, a partir de 1965, fez com que o sistema partidário vindo de 1945 se 
dissolvesse e surgissem apenas duas agremiações, a ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e o MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro). A primeira representava a base de sustentação civil da Ditadura e era 
composta, principalmente, por políticos vindos da antiga UDN e do PSD; como “oposição consentida” do 
governo figurava o MDB, partido que se opunha ao regime na medida em que os generais estavam dispostos a 
tolerar; qualquer discurso mais inflamado no Congresso resultava em sucessivas cassações. 
134 Militares que temiam o retorno ao governo dos quadros civis que atuaram na política brasileira no contexto 
pré-golpe de 1964, desse modo, defendiam a prorrogação do regime militar para que os feitos da “Revolução de 
1964” se consolidassem e não fossem dissolvidos. 
135 O horizonte de expectativas do MDB em relação à redemocratização do país aumentou a partir de 1973 com o 
lançamento da “anticandidatura” de Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, para a presidência e vice-
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Segundo D’Araújo e Castro (1997), a abertura foi um projeto que se iniciou pelo alto, 

mas que logo virou processo, cujo rumo foi determinado por diversas forças. Nesse sentido, o 

processo de transição foi marcado por idas e vindas. Além disso, fez um complicado percurso 

de tentar equilibrar-se entre os militares mais radicais e a crescente oposição agrupada no 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que tomava as ruas e pressionava o governo, a 

partir da década de 1970, sob o clamor por anistia, eleições diretas e pela instauração de uma 

Constituinte.136  

De acordo com Eli Diniz (1986), a transição política do período ditatorial para um 

regime democrático no Brasil ocorreu por meio da confluência de duas dinâmicas básicas: a 

dinâmica de negociação e de pacto conduzida pelas elites e uma dinâmica de pressões e 

demandas irradiadas da sociedade. Desta forma, a autora analisou a transição política 

brasileira como resultante do choque entre os projetos concebidos pelos mentores do regime 

autoritário e a vontade política das forças que lhe opuseram resistência. Valendo-se da análise 

de Diniz (1986), Adriano Codato (2006) afirmou que talvez seja o caso de sugerir que a 

primeira dinâmica tenha estabelecido o conteúdo, definido o modo e imposto a natureza da 

transição, enquanto que a segunda determinou seu ritmo. 

Uma das principais especificidades da transição brasileira é o fato de ela ter sido 

manejada pelos militares, ou seja, pelo próprio regime que estava no poder. Entretanto, apesar 

de o governo manejar o processo, os movimentos da sociedade civil e o crescimento da 

oposição influenciaram no ritmo que a transição assumiria. Em sua famosa entrevista 

                                                                                                                                                         
presidência respectivamente. A “anticandidatura” foi uma forma de resistência contra o processo de escolha do 
presidente da República, pois o indicado pelo governo era sempre eleito pelo Congresso Nacional, de onde a 
maioria da oposição tinha sido cassada. Ao percorrerem várias cidades do Brasil, afirmando-se anticandidatos, 
Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho conseguiram divulgar o MDB como arauto da resistência 
democrática. Desse modo, o partido ganhou força em diversas partes do país. Outro fator que favoreceu a 
resistência do MDB foi a crise econômica, que começava a dar os seus primeiros sinais no Brasil durante o 
governo Geisel. A crise internacional do petróleo, em 1973, gerou a elevação da inflação; reduziram-se as 
exportações e ampliaram-se os custos das importações. Com o consequente aumento da dívida externa e dos 
juros, Geisel propôs um plano de substituição de importações e de tentativa de fomento da industrialização 
brasileira. A crise econômica contribuiria para os resultados drásticos dos candidatos do governo nas eleições de 
1974. Em contrapartida, foi o momento de maior vitória eleitoral do MDB. Aumentavam as expectativas da 
oposição em relação à redemocratização do país pela via eleitoral. 
136 O apelo por uma Constituinte era antigo. Desde 1971, o MDB apresentou a proposta durante o II Seminário 
de Estudos e Debates da Realidade Brasileira, realizado em Recife. Naquele momento, o MDB discutia sua 
autodissolução como forma de resistência à ditadura que endurecera a partir de 1968 com o AI-5. Em 1977, 
durante a Convenção Nacional Extraordinária do MDB, realizada em Brasília, o partido voltou a defender a 
convocação de uma Assembleia Constituinte, visto que o retrocesso eleitoral provocado pela Lei Falcão e pelo 
Pacote de Abril, levou o partido a mudar seus instrumentos para atingir a redemocratização do país; o voto não 
era mais um caminho seguro, a Constituinte passou a ser sua principal bandeira. Ao lado do MDB, setores da 
sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
passaram a defender a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, entretanto, a demanda não recebia 
nenhum tipo de proposta por parte do governo. Na contramão do apelo pela Constituinte, o governo continuava 
mantendo a transição sob o controle do estado autoritário. 



190 
 

 
 

concedida à Celina D’Araújo e Celso Castro, na década de 1990, o ex-presidente Ernesto 

Geisel evidenciou sua interpretação da transição política no Brasil: 

Resultavam soluções às vezes pendentes para um lado, às vezes para o outro, mas 
sempre procurando assegurar a adequada sobrevivência. Muita gente acha que é 
preciso ter uma linha rígida, traçar essa linha e seguir por ela inflexivelmente. Não! 
A política exige sempre alguma flexibilidade. Ela não resume a uma única pessoa, a 
não ser que o chefe seja um ditador. Desde que não perca a noção da direção final, 
nem o sentido moral da ação, pode-se entrar por certos desvios e retomar depois o 
caminho que se havia traçado. Querer fazer política com rigidez? É absolutamente 
impossível (GEISEL, In: D’ARAÚJO, CASTRO: 1997, p. 400). 

De acordo com o ex-presidente, as idas e vindas da transição foram marcadas por um 

“equilibrismo” do governo entre os dois polos radicais, a linha dura das Forças Armadas, que 

não apoiava a retirada dos militares do poder naquele momento, e a oposição parlamentar, que 

se unia às massas em suas manifestações, de acordo com Geisel, manifestações virulentas. 

Nesse sentido, a radicalização e a “pressão dos dois lados” teriam atrasado a abertura política, 

uma vez que “eles se excediam no combate ao governo, o que levava sempre a uma reação 

[...] dando um passo atrás na abertura” (D’ARAÚJO, CASTRO, 1997, p. 400). 

Entre as idas e vindas da abertura iniciada por Geisel, a anistia se tornou um dos 

principais meios para que os militares pudessem se retirar do poder sem que o regime sofresse 

uma ruptura drástica. Entretanto, tal tarefa foi legada ao seu sucessor, João Batista Figueiredo 

que, assumindo um compromisso de reestabelecer a democracia no Brasil – mesmo que 

precisasse “prender” e “arrebentar” quem se opusesse à transição democrática – promulgou a 

lei de anistia em 1979. Entretanto, a anistia seria capaz de marcar o início de um novo tempo? 

Maria do Amparo Araújo, presa política na década de 1970, definiu o dia 28 de agosto 

de 1979, dia em que foi concedida a anistia no Brasil, como o “primeiro dia de um novo 

tempo, [...] um dia de luz...” (Apud GONÇALVES, 2008). Para a então anistiada, aquele era o 

momento de “esquecer” as agruras sofridas ao longo dos quinze anos de arbítrio, momento de 

seguir adiante deixando o passado para trás. Mesmo que a impunidade dos agentes da 

repressão se tornasse o preço do “esquecimento”, naquele dia o passado parecia não mais 

importar. Para vítimas como Maria do Amparo Araújo, a anistia era sinônimo de paz e de 

conciliação; silêncio necessário para que a sociedade pudesse seguir adiante. O futuro por ora 

se sobrepunha ao passado; entretanto, o fosso causado pela anistia logo tornaria evidente suas 

contradições e percalços na busca constante da memória e da História por reconhecimento. 

Hannah Arendt (1997), ao citar o aforismo do poeta francês René Char – “Nossa 

herança nos foi deixada sem nenhum testamento” – sugeriu a existência de uma brecha entre o 

passado e o futuro, um tempo em que nossas antigas referências são dissolvidas em memórias 



191 
 

 
 

oficiais sem um elo direto com a experiência. De acordo com Arendt (2007), sem testamento 

que transmita e preserve, que indique onde estão os “tesouros do passado” e qual o seu valor, 

parece não haver nenhuma continuidade consciente no tempo. Dessa forma, a perda do 

passado equivale à privação de sentido na existência humana. 

A memória é o meio de nos relacionarmos com o vivido, fazendo com que o passado 

participe de nossas ações no presente e das expectativas para o futuro (BERGSON, 1987). A 

brecha entre passado e futuro deve-se, principalmente, a um lapso da memória por parte dos 

que deveriam herdá-la e também por parte dos atores e testemunhas do passado. Isto porque a 

memória necessita de um quadro de referências que lhe permita reter o conhecimento; tais 

referências são as reflexões e as lembranças sobre os acontecimentos vividos. A memória 

transmite a herança do passado e, com base em tal “tesouro”, construímos a História.  

No entanto, em meio às negociações entre memória e História, a anistia aparece como 

percalço. Atualmente associada ora ao esquecimento, ora à reparação, ou mesmo ao perdão, 

para os antigos gregos a anistia era um ato de clemência do governante que devolvia direitos 

aos cidadãos perseguidos, exceto para aqueles considerados traidores ou assassinos, e proibia 

que seus súditos se lembrassem do passado. Nesse sentido, nota-se que, por ser um ato 

essencialmente conciliatório, de natureza política e coletiva, desde os antigos gregos, a anistia 

visa a apaziguar os conflitos políticos e a permitir que os envolvidos sigam adiante como se 

nada tivesse ocorrido.137  

Como uma tentativa de abandonar o passado pelo caminho, sem um devido “trabalho 

de luto” ou sem dar-lhe uma “sepultura”, o problema da anistia está justamente no fato de 

“impor” o esquecimento e tentar suspender o vivido sem, no entanto, conceder um lugar às 

nossas experiências. Como destacou Ricoeur (2007), é necessário que haja o desejo de 

esquecer e que, por meio do dissenso, das negociações entre a lembrança e o esquecimento, 

de acordo com o presente no qual o indivíduo está inserido, as memórias possam encontrar o 

seu lugar, decantando-se e contribuindo para que seja tecida a História. 

Dentro desse quadro, apesar de trazer em seu bojo alguns problemas para o trabalho de 

memória, a anistia, vista como um ato de clemência e conciliação, foi tema recorrente ao 

longo da ditadura militar no Brasil. Ainda durante o governo do Marechal Castelo Branco 

(1964-1967), apareceram as primeiras iniciativas parlamentares em prol da anistia aos 

                                                 
137 Os antigos gregos consideravam a anistia um ato de graça do governante; todavia, tal visão será 
profundamente modificada a partir da Revolução Francesa que distinguiu o ato de graça ou indulto como 
atribuição do governante e a anistia como atribuição do poder Legislativo, representando, assim, a própria 
sociedade (PEREIRA & MARVILLA, 2005). 
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punidos pelo regime.138  No entanto, eram atos isolados e moderados que ainda não adquiriam 

repercussão na sociedade civil, visto que muitos cassados não viam legitimidade em pedir 

perdão por “crimes” que não cometeram e, deste modo, não abriam mão do passado.139 

Assim, a anistia evidenciava suas ambiguidades: quem de fato deveria pedir clemência: os 

punidos por defenderem a Constituição ou aqueles que a violaram por meio do golpe? As 

contradições em torno da anistia marcavam aqueles primeiros anos de ditadura. 

Segundo Héverton Câmara (2007), as reivindicações por anistia acentuaram-se 

progressiva e proporcionalmente às crises verificadas no seio da coligação civil militar que 

dera sustentação ao movimento de deposição do presidente João Goulart. Dentro desse 

quadro, à medida que os clamores por anistia se tornavam mais recorrentes, o MDB assumiu 

tal bandeira como uma forma de angariar apoio popular. Nessa perspectiva, em 1967 o 

parlamentar emedebista, Mário Covas, ressaltou a necessidade de anistiar os atingidos pelos 

Atos Institucionais: 

Ao optarmos por uma definição política que representa os verdadeiros objetivos 
nacionais permanentes, estamos convencidos de que ela só será viável com a 
pacificação da sociedade brasileira. A imensa tarefa de paz que temos pela frente 
exige a extinção dos ódios. No Brasil, a paz também se chama anistia. Assumimos o 
compromisso de lutar pela anistia de todos os que, em virtude do movimento armado 
de 1964, foram expatriados, presos ou condenados por crimes políticos (JORNAL 
DO BRASIL, 14 abr. 1967, p.04). 

Em uma tentativa de angariar apoio, já em 1967, como destacado, o líder da oposição 

ressaltava o papel da anistia como fundamental para a conciliação nacional e fazia da medida 

uma das principais bandeiras do MDB, que passou a apresentar no Congresso diversos 

projetos com vistas a conceder anistia aos punidos pelo regime.140 Estava assumido o 

                                                 
138 Em novembro de 1964, o deputado Abel Rafael (PRP-MG) propôs que o PTB elaborasse um projeto de 
anistia para os exilados políticos, Leonel Brizola e João Goulart. Entretanto, o parlamentar sugeriu de forma 
irônica, pois via na aprovação do projeto de Estatuto da Terra um ressurgimento das ideias de Brizola e Goulart. 
Assim, já que suas ideias permaneciam na política brasileira, então que fossem anistiados e retornassem ao país 
(DCN, 07 nov. 1964, p. 964). Em 1965, o deputado Eurico Oliveira (PTB-GB) apelou para que o presidente da 
República concedesse anistia ao coronel Francisco Boaventura, que havia se manifestado contrário à posse do 
embaixador Negrão de Lima no governo carioca (DCN, 01 dez. 1965, p. 10.410). Pelo que foi constatado, os 
parlamentares citados confundiam anistia com indultos, visto que a anistia é sempre de caráter coletivo. Em 
1966, o deputado Adahury Fernandes (MDB-RJ) defendeu a anistia para os trabalhadores punidos por 
participação em movimentos de apoio ao governo de João Goulart, e aos jornalistas condenados por crime de 
imprensa (DCN, 17 ago. 1966, p. 4.969). 
139 Além da relutância do governo, em relação à concessão de anistia, muitos cassados também relutavam em 
buscar por tal medida. Apesar de toda a discussão em torno do tema, de acordo com Denise Ribeiro (2012), os 
políticos cassados não concordavam com a anistia, pois ela significaria a confirmação da culpa em delitos que 
não haviam cometido. O que eles reivindicavam era a revisão de todos os processos dos políticos cassados. Mas, 
para os agentes do governo, era necessário que os ânimos se acalmassem para que o governo iniciasse um 
processo de conciliação. 
140 Em 1971, o deputado Araújo Jorge (MDB-RJ) propôs anistia aos políticos cassados e aos funcionários que 
perderam seus cargos (DCN, 13 abr. 1971, p. 86). Em 1972, Jerônimo Santana (MDB-RO) apresentou projeto de 
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compromisso dos emedebistas com a pacificação do passado; tal compromisso da oposição 

seria cobrado pelas vítimas do regime, tanto em 1979 quanto em 1987/88. Entretanto, naquele 

contexto de transição da ditadura o MDB se manteria coerente com os compromissos que 

assumira no passado? Afinal, qual seria o melhor caminho para a conciliação, a luta por 

reparação ou o silêncio em torno da repressão? 

 Tidos como sanados os principais problemas internos que impulsionaram o 

movimento de 1964, quinze anos após o golpe, o governo finalmente apresentou um projeto 

de anistia para ser votado pelo Congresso. Apesar de suas limitações, a medida foi 

considerada um marco de luta da sociedade brasileira contra a ditadura militar no país. E 

trazia, em seu bojo, expectativas de um futuro democrático, da libertação de presos políticos, 

do retorno dos exilados, da reintegração a antigos cargos e expectativas de reparação. Porém, 

ao mesmo tempo em que a anistia trazia expectativas, gerava um debate em torno do passado 

ditatorial. Apesar de o projeto de anistia partir do Executivo, em meio à sociedade civil, à 

imprensa e ao parlamento muito se debateu sobre qual período seria anistiado, quem receberia 

o benefício, e até que ponto iria o alcance da lei.141 O passado figurava como campo a ser 

negociado – embora em proporções desiguais – entre o governo, o Congresso e a própria 

sociedade civil. Desse modo, com diferentes doses de lembranças e esquecimento, o presente 

                                                                                                                                                         
anistia a Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart (DCN, 17 abr. 1972, p. 327). Em 1974, Florim 
Coutinho (MDB-GB) propôs anistia aos punidos por delitos de natureza política (DCN, 30 out. 1974, p. 8.497). 
O mesmo deputado apresentou, em 1977, projeto semelhante (DCN, 05 set. 1977, p. 7.786). João Menezes 
(MDB-PA) apresentou projeto de anistia aos que foram punidos por crimes políticos (DCN, 17 abr. 1975, p. 
2.531). Em 1977, Oliver Gabardo (MDB-PR) propôs anistia ampla e irrestrita aos estudantes (DCN, 25 jun. 
1977, p. 5.488). Em 1978, foram apresentados por parlamentares os seguintes projetos de anistia: o deputado 
Araújo Jorge (MDB-RJ) propôs anistia a todos os punidos por motivos políticos; desde 31 de março de 1964, 
deixava de fora os que praticaram crimes comuns (DCN, 28 abr. 1978, p. 2.531). Laerte Vieira (MDB-SC) 
propôs anistia para todos os que tiveram seus direitos políticos suspensos ou foram atingidos pelos 
revolucionários de 1964 (DCN, 10 mai. 1978, p. 3.340).  Ruy Brito (MDB-SP) apresentou projeto de anistia para 
os trabalhadores afastados de seus cargos, devido os Atos Institucionais (DCN, 25 mai. 1978, p. 4.135). Orestes 
Quércia (MDB-SP) propôs anistia para os punidos pelos Atos Institucionais e complementares (DCN, 06 out. 
1978, p. 5.040). 
141 Após os conturbados idos de março de 1964, logo apareceram os primeiros clamores por anistia tanto na 
imprensa quanto no parlamento. Entretanto, para o “governo revolucionário” ainda não era o momento de 
esquecer o passado, era necessário primeiro restabelecer a ordem e expurgar as ameaças de retorno do passado 
recente. Apesar da repressão que se acirrava gradativamente e da desarticulação dos grupos opositores, durante 
todo o período da ditadura ocorreram manifestações e protestos em busca de liberdade política e de expressão, 
do retorno à democracia e da anistia aos perseguidos políticos. Embora a campanha de anistia tenha tomado 
maior vulto a partir da década de 1970, com a criação do Movimento Feminino pela Anistia, em 1975, e do 
Comitê Brasileiro pela Anistia, criado em 1978, tal questão já era posta na agenda política do país desde os 
primeiros anos do governo militar. Desse modo, é importante ressaltar que, apesar de a luta pela anistia ter 
tomado maior fôlego a partir de 1975, desde a implantação do regime ditatorial já brotavam clamores pela 
anistia. Embora dispersos e, de certa forma, acanhados, os clamores pela anistia apareceram na imprensa e no 
Congresso logo após o golpe de 1964 e foram tomando força à medida que o regime demonstrava suas 
contradições. Para uma análise detalhada sobre as propostas de anistia que apareceram no Congresso entre 1964 
e 1979, ver: SILVA, Sandro Héverton Câmara. Anistia Política: conflito e conciliação no âmbito do Congresso 
Nacional brasileiro (1964-1979). Rio de Janeiro, UERJ, IFCH: 2007. Dissertação de Mestrado em História 
Política. 
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ajustava o passado, em conformidade aos seus embates políticos e disputas que se travavam 

naquele novo contexto. 

  Naquele final da década de 1970, políticos, militantes, familiares de vítimas da 

ditadura e agentes do governo entravam em um campo de negociação que envolvia passado e 

futuro. Contudo, as disputas não giravam apenas em torno da gestão da memória, pois a 

memória também envolve um campo de poder e disputas políticas. Tais disputas e as 

tentativas de manter o controle sobre as transformações liberalizantes142 pelas quais passava o 

regime delimitaram o alcance da lei de anistia de 1979 e, de certa forma, vêm influenciando 

em seus desdobramentos até os dias atuais. 

 A anistia de 1979 ainda é um tema bastante polêmico no Brasil. Apesar de 

transcorridas mais de três décadas da promulgação da Lei 6.683, o tema vem causando 

constantes polêmicas e debates no âmbito jurídico, político e histórico, visto que a anistia, 

concedida pelo último presidente militar, João Batista Figueiredo, não foi capaz de promover 

uma conciliação nacional de efeito duradouro. Pelo contrário, encapsulou o passado e, de 

certa forma, privou os envolvidos de um devido “trabalho de luto” sobre a experiência 

ditatorial. Parte-se, nesta pesquisa, do pressuposto de que a anistia foi incapaz de promover 

uma conciliação devido à frustração, no que diz respeito aos oposicionistas do regime, diante 

do silêncio promovido por meio da “transição controlada” pelo governo. O fim da ditadura 

militar não foi marcado pelo rompimento com o passado ditatorial, mas por uma transição 

lenta, gradual e continuísta, uma vez que não ocorreu uma ruptura drástica com o regime. 

Segundo Codato (2006), não houve uma verdadeira substituição dos grupos ligados à 

ditadura, mas uma reacomodação no universo das elites, com as Forças Armadas passadas à 

posição de fundo do palco, sem, contudo, perder suas prerrogativas.143  

                                                 
142 Diante das crises internas nos meios militares e do enfraquecimento do regime no âmbito social e econômico, 
Ernesto Geisel (1974-1979), o quarto governante do regime, anunciou um projeto de distensão e prometeu o 
arrefecimento da legislação repressiva. De acordo com Skidmore (1988), a abertura defendida por Geisel não 
pretendia um retorno a 1964, na medida em que não pretendia que a oposição voltasse ao poder, mas sua 
intenção era que o partido do governo continuasse a liderar a política nacional. A ideia era institucionalizar o 
regime; assim, após a “surpresa” eleitoral de 1974, em que o MDB venceu em vários estados, a oposição 
precisava ser contida. Dentro desse quadro de crescimento da oposição, segundo Ernesto Geisel, a anistia 
merecia uma solução gradual e segura. As reformas políticas, que deveriam ser aprovadas pelo Congresso, 
garantiriam uma neutralização da oposição e, contudo, uma liberalização controlada pelo governo (D’ARAÚJO, 
SOARES & CASTRO, 1995).  
143 Os princípios da Lei de Segurança Nacional ainda continuam em vigor e a Constituição Federal de 1988 
assegurou as funções das Forças Armadas para manter "a lei e a ordem" no país. De acordo com o Art. 142 da 
Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil, "As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo 
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem" (BRASIL, 
1988). 
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 Nesse processo de transformação do regime e diante da polêmica, ainda atual, em 

torno da lei de anistia de 1979, interessa-nos analisar como foi o processo de negociação da 

anistia no âmbito parlamentar. Sob esse prisma, pretende-se, neste texto, mensurar o debate 

no Congresso Nacional que resultou na aprovação da Lei 6.683, tendo como chave para nossa 

análise as negociações em torno do passado por meio dos debates sobre a anistia.  

  

 

As estratégias do esquecimento 
 

Euclides Figueiredo, ao lutar contra a ditadura varguista, não se cansava de afirmar: 

“lugar de militar é na caserna, defendendo a Constituição” (FIGUEIREDO, 1977). Em 1964, 

seu filho João Batista Figueiredo não diria o mesmo. O general João Figueiredo não apenas 

apoiou o golpe civil militar de 1964, como se tornou um dos principais nomes do regime ao 

assumir a chefia do SNI e a presidência da República entre 1979 e 1985. Apesar das 

disparidades evidentes, a anistia foi um ponto em comum entre pai e filho. Foi Figueiredo 

quem se encarregou de assinar o decreto-lei que anistiou parte das vítimas da ditadura e a 

totalidade de repressores que atuou ao longo do regime. Diferentemente de seu pai, que lutou 

para que os crimes do Estado Novo fossem elucidados e punidos, o general João Figueiredo 

se esforçou para que a anistia, de fato, cobrisse a ditadura, que ajudou a manter, com o manto 

do eterno esquecimento. 

Ao assumir a presidência da República, em 1979, o General João Batista Figueiredo se 

comprometeu a tomar como prioridade de seu governo a concessão de anistia. Mas, antes 

disso, o governo assegurou-se de elaborar um projeto que garantisse que os agentes da 

repressão não fossem punidos por seus atos ilegais, como torturas e assassinatos. Os militares 

no poder temiam o revanchismo e possíveis investigações futuras que pretendessem puni-los. 

Impedir tais medidas tornou-se um aspecto essencial para a consecução da abertura política. 

 Em 27 de junho de 1979, no salão nobre do Palácio do Planalto, transmitido por redes 

de rádio e televisão, o presidente Figueiredo fez um discurso para cerca de 300 convidados, 

dentre ministros e governadores do poder estadual. Todavia, o presidente foi boicotado pelo 

MDB, partido que tinha uma histórica luta pela anistia e que, diante das limitações impostas 

pelo governo, preferiu não comparecer à audiência. Em seu breve pronunciamento, João 

Figueiredo apresentou o projeto de anistia que seria encaminhado para a votação no 
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Congresso Nacional. Emocionado, após afirmar que aquele era o dia mais feliz de sua vida, 

Figueiredo ressaltou a importância da anistia e o alcance do projeto: 

Aqui nos reunimos para a assinatura de mensagem do Executivo para o Legislativo. 
Ato simples, tantas vezes repetido. Este é único, porém, em sua intenção e alcance. 
Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de Lei de anistia aos que hajam 
cometido crimes políticos ou conexos [...] para que a história possa fluir límpida, 
clareada de delitos e de suas penalizações [...]. Vi, na minha própria família, o 
amargo de ser órfão de pai vivo. Conheci as frustrações do soldado afastado da 
pátria e de seu serviço, por delito político. Bem conheço todo esse sofrimento. [...] 
Tenho a consciência tranqüila de ter elaborado o melhor projeto para a época atual. 
Por ele, podem os brasileiros ver que a minha mão, sempre estendida em conciliação 
não está vazia. Nunca esteve (FOLHA DE S. PAULO, 28 jun. 1979, p. 04). 

 O presidente vivera no período varguista a experiência de ser “órfão de pai vivo”, uma 

vez que seu pai fora expulso das fileiras militares por não apoiar o governo revolucionário de 

1930. Expulso da corporação que tanto prezava, melancólico, Euclides Figueiredo tornou-se 

um dos líderes da resistência armada contra o governo de Vargas; primeiro participou 

ativamente do movimento paulista de 1932, depois contribuiu para o planejamento do ataque 

integralista a Vargas, em 1938. Ressentido, Euclides não cessou de resistir contra aquele que 

considerava um usurpador do poder. Apesar de afirmar conhecer as frustrações de um soldado 

afastado do serviço ativo ou da pátria, seu filho, o presidente João Figueiredo, manteria em 

seu projeto de anistia o silêncio acerca dos soldados que permaneceram na “caserna 

defendendo a Constituição”, em 1964. 

 Acusados, em sua maioria, de envolvimento com o comunismo e de provocarem a 

indisciplina nas fileiras das Forças Armadas, os militares cassados, juntamente com ex-

servidores públicos civis – segundo o projeto do governo – deveriam, no prazo de 120 dias 

após a promulgação da lei de anistia, recorrer aos poderes constituídos para solicitarem sua 

reversão aos antigos cargos. Desse modo, os ministérios se manifestariam de acordo com a 

disposição de vagas ou de acordo com o interesse da administração de cada órgão. 

Semelhante ao projeto de anistia de 1945, a intenção era filtrar ideologicamente quem poderia 

ou não ser, de fato, anistiado. Nessa perspectiva, com tal dispositivo, o governo selecionaria, 

principalmente nos meios militares, o que deveria ou não ser esquecido. 

Após assinar a mensagem que seria enviada ao Legislativo, João Figueiredo ainda 

ressaltou a necessidade de manter viva a “obra da Revolução”. Desse modo, o general 

destacou: “o ideário da Revolução de 1964, que nos inspirou durante os últimos 15 anos, 

continuará vivo através das gerações. É dentro dessa premissa que recebemos os anistiados” 

(J.B., 28 jun. 1979, p.03). Como se a anistia fosse uma “dádiva” de seu governo, como uma 

“concessão” advinda da “generosidade” do Presidente, Figueiredo finalizou o discurso 
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emocionado com um abraço no irmão Guilherme, que, segundo a imprensa, teria sussurrado a 

João Figueiredo: “o nosso trato está sendo cumprido” (Idem.). 

 A presença do irmão Guilherme e a emoção do Presidente ao encaminhar o projeto 

tinham um sentido simbólico: a memória do pai. O General Euclides de Oliveira Figueiredo, 

um dos principais nomes na luta pela anistia na década de 1940, havia falecido em 1963; 

portanto, não vivera o suficiente para vislumbrar a longa ditadura da qual seu filho seria peça 

fundamental. Um dos maiores antivarguistas da Constituinte de 1946, conforme já destacado, 

Euclides Figueiredo se afastou da política em 1954, após a morte de Getúlio Vargas. Apesar 

de ter como principal característica política o ódio e revanchismo contra Vargas, o militar 

ficou conhecido na carreira política como um dos baluartes na luta pela anistia às vítimas da 

ditadura varguista. Euclides Figueiredo afirmava não aceitar anistia pela metade; ou teria que 

ser ampla e completa ou não seria anistia. Diante do impasse formado ao longo dos debates 

sobre o tema na Constituinte de 1946, como já afirmado anteriormente, Figueiredo adiou seu 

projeto de acerto de contas com o passado. Para não beneficiar os comunistas, o deputado 

“democrata” abriu mão de seu principal projeto, a anistia ampla. 

 As principais bandeiras da carreira militar e política de Euclides Figueiredo foram o 

combate à política varguista e sua luta por anistia. Foi um militar envolvido com os rumos 

políticos do país e, apesar de ter falecido um ano antes do golpe civil militar de 1964, em 

1979 teve sua imagem associada à anistia. A “capitulação” de Euclides Figueiredo na 

Constituinte de 1946 não seria lembrada em 1979. Ao contrário, na década de 1970 sua 

imagem ressurgiria como um dos principais democratas que lutara pela anistia no Brasil. 

Como uma homenagem ao pai, seu filho mais velho, Guilherme, que sempre o acompanhava 

nas lutas empreendidas contra Vargas, fez questão de ir até Brasília participar da audiência em 

27 de junho de 1979 em que seu irmão, João Batista, apresentaria o projeto de anistia a ser 

enviado ao Congresso.  

 Na mensagem entregue ao presidente do Senado em 27 de junho, Figueiredo 

apresentou o projeto de anistia elaborado pelo governo.144 Segundo o presidente: 

A anistia é um ato unilateral de Poder, mas pressupõe, para cumprir sua destinação 
política, haja, na divergência que não se desfaz, antes se reafirma pela liberdade, o 
desarmamento dos espíritos pela convicção da indispensabilidade da coexistência 
democrática. A anistia reabre o campo de atuação política, enseja o reencontro, 
reúne e congrega para a construção do futuro e vem na hora certa” (BRASIL, 29 jun. 
1979). 

                                                 
144 O projeto foi elaborado pelo Ministro da Justiça, Petrônio Portela, pelo chefe da Casa Civil, Golbery do 
Couto e Silva, o chefe do SNI, Otávio Aguiar de Medeiros, o chefe do gabinete militar, Danilo Venturine, e o 
secretário do presidente Figueiredo, Heitor Ferreira. 
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 Desde a instauração da ditadura em 1964, apareceram os primeiros clamores por 

anistia aos punidos pelo regime de exceção. No entanto, sempre relutante, o Executivo 

destacava que não era chegado o momento propício para conciliar a nação; era necessário, 

antes de tudo, apaziguar e eliminar as ameaças que ainda persistiam no país. Todavia, em 

1979, com o crescimento da oposição e com a pressão que vinha das ruas, o governo viu na 

anistia uma estratégia política para não sofrer retratações e, de certa forma, manter vigente o 

seu projeto político. Mas, a iminência da anistia fez ressurgir um debate suspenso desde a 

década de 1940, isto é, a legalização do Partido Comunista. Mais uma vez, como em 1945, os 

comunistas seriam personagens fundamentais nas negociações em torno do passado. 

 Com o fluxo do tempo e diante da repressão empreendida pelo regime, a “ameaça 

comunista” perdera força nos meios políticos e sociais. Apesar de calcificado nos meios 

militares, o anticomunismo tornava-se gradativamente um argumento obsoleto em fins da 

década de 1970. Nesse sentido, no início do ano de 1979 tornava-se frequente a publicação de 

matérias em periódicos conservadores, defendendo a legalização do Partido Comunista 

juntamente com a concessão de anistia. Até mesmo alguns parlamentares integrantes do 

próprio partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional (Arena), arriscavam defender a 

legalização do Partido Comunista naquele contexto de transição política que se instalava. O 

arenista pernambucano Carlos Wilson Campos, por exemplo, além de defender uma anistia 

que beneficiasse os comunistas, era defensor da legalização do partido. Sobre o “perigo 

vermelho”, o parlamentar ressaltava que o anticomunismo já havia se tornado um folclore, 

“mas o povo brasileiro amadureceu e uma prova disso é que muitos dos que o defendiam não 

conseguiram se eleger no pleito” eleitoral de 1978 (J.B., 09 fev, 1979, p. 03). Na mesma linha 

do deputado pernambucano, o ex-governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, destacava 

que a legalização do partido comunista levaria o país a conhecer o “lobo não em pele de 

cordeiro, mas como ele realmente é”. Desse modo, era preciso que cada um vestisse sua 

própria camisa naquele período de transição democrática (Idem, Ibidem). 

Em um exercício comparativo sobre o lugar dos comunistas nos processos de abertura 

política empreendidos em 1946 e em 1979, Francisco Weffort ressaltou: 

Se o que se busca no presente é democratizar o país, há fatos relevantes a reconhecer 
de modo a impedir que o sonho de uma democracia futura se transforme em 
pesadelo povoado de fantasmas do passado. Neste sentido, importa assinalar desde 
logo que a incapacidade do regime de 1946 em reconhecer aos comunistas um 
estatuto de Partido legal, é um sinal evidente de debilidade democrática. [...]. É 
inevitável que estas questões mal resolvidas, ou simplesmente suprimidas em nossa 
experiência democrática anterior, voltem à tona hoje quando começamos a ensaiar 
uma nova abertura democrática. Desde 1945, muita água passou por debaixo das 
pontes de nossas pobres tradições democráticas e quase a metade destes 30 e tantos 
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anos vão sendo consumidos, convém sempre lembrar, no longo inverno que 
começou em 1964 (JORNAL DO BRASIL, 27 mar. 1979, p. 07). 

Segundo Weffort, para que os erros de 1946 não se repetissem e os “fantasmas” do 

passado não voltassem a assombrar a democracia nascente, era preciso que, além da anistia, o 

governo devolvesse a legalidade ao Partido Comunista que “hibernava” desde 1947. Além 

disso, Weffort ressaltara que a experiência de 1946 era uma clara evidência de que as 

restrições contra os comunistas enfraqueciam ainda mais a democracia. Desse modo, era 

necessário aprender com a experiência e devolver a legalidade ao Partido que, fragmentado, já 

não representava ameaça à democracia que se esboçava. 

Em contraposição aos defensores não só da anistia, mas da legalização do Partido 

Comunista, o senador arenista Jarbas Passarinho destacou que, desde o governo Dutra, 

nenhum presidente da República se atreveu a colocar o PCB na legalidade, nem mesmo João 

Goulart. Para o arenista, legalizar o Partido Comunista era inconveniente naquele período de 

transição, uma vez que o Partido era antidemocrático. Dessa forma, segundo Jarbas 

Passarinho, concedida a anistia, feita a transição e transcorrido o período mais delicado de 

consolidação de um regime democrático, o próximo governo poderia até discutir a legalização 

do Partido Comunista. Mas, para o ano 1979, de acordo com o senador, cabia apenas a anistia 

restrita e com muita cautela para que os comunistas não voltassem a ameaçar a democracia 

nascente (J.B., 11 fev. 1979, p. 04). 

Do exílio em Moscou, Prestes argumentava que a anistia deveria vir acompanhada da 

legalização do Partido, uma vez que manter os comunistas na ilegalidade era um anacronismo 

e uma discriminação que não poderia haver em um período democrático. Vista como primeiro 

passo para a redemocratização do país, para o líder comunista, a anistia era um meio de 

recolocar no cenário político do país as diferentes lideranças que, segundo ele, lutariam juntas 

para a redemocratização do Brasil (J.B., 27 mar. 1979, p. 5). Sobre o posicionamento de 

Prestes, o Jornal do Brasil destacou: 

Sr. Luís Carlos Prestes ligou o cassete gravado ainda na prisão, em 1945, para 
confirmar quase 40 anos depois o imobilismo de seu pensamento político. Propõe a 
anistia ampla e irrestrita, juntamente com a convocação de uma Assembléia 
Nacional Constituinte. Sem aquela ele não teria saído da prisão em 45 para 
candidatar-se a esta. A história se repete depressa. Para fazer eco às duas bandeiras 
do MDB, não era necessário apresentar-se o secretário geral do PCB de malas feita 
para voltar e com sondagens junto à Justiça, enquanto espera a anistia. A não ser que 
reserve ao MDB o mesmo golpe de surpresa com que retribuiu à UDN, também 
empenhada na anistia de 1945, apresentando-se a céu aberto, lado a lado com o 
ditador que o mantivera preso incomunicável por oito anos. Mas o Sr. Prestes, hoje 
como em 45, quando também se proclamava democrata, ou quando, radical, chegou 
a propor a luta armada em 1950, ou mesmo quando já se sentia às portas do Poder 
em 64, tem da dialética marxista uma noção sempre unilateral. E porque não vê o 
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outro lado da questão, é incapaz de qualquer reavaliação política para aprender com 
os próprios erros. Seus exercícios de autocrítica são sempre demonstrações de 
arrogância. Ainda agora parece acreditar, pelo que dá a entender, que o regime se 
abre por controle remoto de seu desejo instalado em Moscou (JORNAL  DO 
BRASIL, 12 fev. 1979, p. 1.). 

Assim como em 1945, os comunistas estavam no centro do debate sobre a anistia. 

Restava saber se, anistiados, “trairiam” os interesses do MDB – apontado pelo periódico 

como principal agente na luta pela anistia – como “traíram”, segundo o Jornal do Brasil, a 

UDN em 1945 ao conceder apoio à Vargas, após a anistia. Os comunistas, caso anistiados, 

contribuiriam para unir forças e agrupar a oposição contra o regime ou abririam novas brechas 

que poderiam desagregar fatalmente a oposição? De Moscou, Prestes garantia que o PC via a 

unidade do MDB com bons olhos e não acreditava que o retorno dos exilados políticos seria 

suficiente para minar a oposição.  

Sobre os prognósticos comunistas, Salomão Malina, um dos dirigentes do PC, exilado 

na Itália, ressaltou que a intenção do Partido era somar e, dessa forma, segundo o exilado 

político, o PCB 

Nada fará para dividir. Compreende e é favorável à necessidade de novos Partidos, 
mas neste momento subordina a reorganização do quadro partidário do Brasil à 
unidade das forças de Oposição. Concretamente, nada faremos para enfraquecer ou 
liquidar o MDB (JORNAL DO BRASIL, 12 mar. 1979, p. 02). 

Segundo o Jornal do Brasil, os comunistas – como sempre – apenas mudavam de tom 

para atingirem seus objetivos, embora não chegassem nunca aonde pretendiam. Em suas 

sucessivas “metamorfoses políticas”, o Partido se tornava cada dia mais anacrônico e 

obsoleto. Entretanto, o dirigente comunista Armênio Guedes, por exemplo, em entrevista 

concedida do exílio, afirmava que os comunistas voltariam com o claro objetivo de abrir 

caminho para a conciliação, abrindo mão das reminiscências de 15 anos de perseguições (J.B., 

29 jul. 1979, p. 02). Como em 1945, o que importava era o futuro. 

Embora a força dos comunistas em 1979 fosse evidentemente menor do que em 1945, 

a anistia e a legalização do Partido traziam em seu bojo algumas ameaças em relação à 

oposição reunida no MDB. No cenário político do final da década de 1970, apesar de 

prescrito o “perigo vermelho”, o retorno dos exilados comunistas, assim como de Leonel 

Brizola, era visto como uma iminente ameaça à unidade do MDB, partido que vinha 

ganhando força desde as eleições de 1974 e se destacava na “luta pacífica” pela transição. 

Feita a transição, o MDB poderia colher os frutos de sua luta, ou seria “traído”, como a UDN 

em 1945, pelas lideranças políticas que retornariam ao país?  
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Assim como muitos políticos viam com cautela a legalização do PC após a anistia, nos 

meios militares era mantida a postura de sentinela contra o tradicional “perigo vermelho”.  

Sobre a possibilidade de legalização do partido, o general José Lopes Bragança, um dos 

principais articuladores do movimento de 1964, em Minas Gerais, advertiu: 

Não creio na volta do Partido Comunista, pois as pessoas responsáveis no país não o 
aceitam. Entretanto, os líderes da esquerda não nos devem provocar, pois eu, por 
exemplo, ainda tenho metralhadora, munição e muita vontade e disposição para 
impedi-los (JORNAL DO BRASIL, 11 fev. 1979, p. 04). 

Anticomunista ferrenho, o general mineiro destacava que a anistia precisava ser 

manejada com cautela para que não fossem perdoados elementos que pudessem ameaçar a 

ordem e causar prejuízo à comunidade. Mesmo que admitisse que o retorno dos políticos 

exilados não trouxesse risco para a ordem interna – desde que o PC não fosse legalizado – o 

general era enfático ao rejeitar o retorno dos militares de esquerda para as fileiras das Forças 

Armadas. 

 Mesmo que o “perigo vermelho” fosse visto como obsoleto nos meios políticos, para 

os militares da “linha dura” a anistia e a legalização do PC poderiam desfazer todo o esforço 

feito ao longo do regime para dissipar o “vírus comunista” do país. De acordo com a cúpula 

das Forças Armadas, o enfraquecimento do comunismo no Brasil devia-se principalmente à 

postura vigilante e saneadora dos militares desde 1964. Enquanto no cenário político surgiam 

cada vez mais defensores da legalização do Partido Comunista, nas fileiras armadas os 

correligionários do partido continuavam sob o pesado fardo de “traidores da pátria”. 

Não obstante, enquanto no cenário político o retorno dos comunistas não representava 

grande ameaça para o governo, mas uma ferramenta para fragmentar a oposição, o mesmo 

não podia ser dito sobre o MDB, frente comum de oposições. Em 1979, com as esquerdas 

dizimadas por meio de prisões, exílios e assassinatos, a principal preocupação do governo era 

a contenção do crescimento da “oposição consentida” representada pelo MDB. Para 

enfraquecer a oposição e manter a “obra da Revolução”, a anistia seria a principal arma 

utilizada pelo governo militar para fragmentar e enfraquecer a oposição. Portanto, ao mesmo 

tempo em que a anistia viria como silenciamento da repressão e reafirmação do inimigo, a 

medida serviria como forma de garantir que o futuro não eliminasse a obra do passado. 

 De acordo com Glenda Mezarobba (2006), a Lei da Anistia inseria-se em um conjunto 

de estratagemas traçados pelo general Golbery do Couto e Silva, que pretendia acabar com o 

bipartidarismo precedido pela anistia. Já em janeiro de 1979, o jornalista Carlos Castello 

Branco, em sua coluna no Jornal do Brasil, indicava que a anistia era tema delicado gerador 



202 
 

 
 

de grande polêmica nos meios militares, já que trazia descontentamento entre os mais 

radicais. O jornalista apontou que a anistia estava diretamente ligada ao debate acerca da Lei 

Orgânica dos Partidos, visto que a medida geraria o retorno da oposição aos quadros políticos 

e, desse modo, o retorno dos exilados poderia minar a oposição consentida, fragmentando-a. 

Dessa forma, percebe-se que o planejamento da abertura considerava que a anistia, além de 

ser uma medida que atenderia a opinião pública, serviria para dividir o partido de oposição, o 

MDB, e, desse modo, fortalecer o grupo de apoio ao regime que garantiria uma transição sem 

rupturas.145 O governo tinha interesse em anistiar lideranças políticas como Miguel Arraes, 

Luiz Carlos Prestes, Francisco Julião e Leonel Brizola para que cada um atuasse 

separadamente, o que impediria o MDB de transformar-se no escoadouro único de todas as 

correntes oposicionistas, uma vez que à anistia seguir-se-ia a reformulação partidária. 

 De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o MDB viveu um período de letargia 

durante os primeiros cem dias do governo de Figueiredo.  Faltava ao alto comando 

emedebista o “espírito de infantaria” que limpa o terreno conquistado ao inimigo. Faltava tal 

espírito a Ulysses Guimarães, líder do partido, “um extraordinário artilheiro, mas um péssimo 

infante”. Apesar do fortalecimento do MDB com a filiação de novos correligionários de vulto, 

como Teotônio Vilela e Almino Afonso, apesar da “injeção de sangue popular” em 1978 com 

a intensificação da luta pela anistia, a oposição assistia passivamente às medidas do governo 

“como se a guilhotina do pluripartidarismo já tivesse feito rolar a sua cabeça.” De acordo com 

o periódico, somente haveria lugar para a agremiação, mesmo que sob uma nova sigla 

partidária, se seus correligionários despertassem da letargia. O debate sobre a anistia seria um 

caminho (F. S. PAULO, 28 jun. 1979, p. 02). 

 Diante da evidente estratégia política do governo no sentido de fragmentar a oposição 

por meio da anistia, ressalta-se que, como em 1945, a anistia surgia em um período de 

enfraquecimento do regime e de busca de novos caminhos para manter os ideais da 

“Revolução” no poder. Diante das sucessivas vitórias eleitorais da oposição, da fragmentação 

interna das Forças Armadas e do estancamento do “milagre econômico”, o momento aparecia 

como ideal para a “conciliação”, pacto que permitiria a continuidade do projeto político 

                                                 
145 A anistia apareceu como projeto do governo após o fortalecimento do MDB com as eleições de 1974. Em 
novembro de 1974, o MDB obteve um resultado eleitoral expressivo. O partido aumentou significativamente sua 
representação na Câmara, passando de 87 para 165 deputados, enquanto a ARENA caiu de 223 para 199 
deputados. Das 22 vagas em disputa no Senado, o MDB conquistou 16, enquanto a ARENA caiu de 59 para 46. 
Nas Assembleias Estaduais, o MDB assumiu a de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Amazonas e Acre (SKIDMORE, 1988). Diante da maioria emedebista, a partir daquele pleito de 1974 o governo 
só poderia emendar a Constituição recorrendo aos poderes excepcionais do AI-5 ou por intermédio de 
negociações com o MDB. Era chegado o momento de implodir a oposição; a anistia seria o meio utilizado para o 
governo atingir tais objetivos. 
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estabelecido pelo regime e a saída de cena da ditadura sem rupturas, julgamentos ou 

revanchismos. Mas, para as vítimas da repressão, seria possível esquecer tão longa e marcante 

experiência? 

Na tentativa de “desarmamento dos espíritos”, o projeto de lei do governo previa 

anistia a todos os que cometeram crimes políticos ou conexos, aos que tiveram seus direitos 

políticos suspensos e aos servidores públicos que foram punidos pelos Atos Institucionais e 

complementares entre 02 de setembro de 1961 e 31 de dezembro de 1978. Dessa forma, como 

foi apresentado ao Congresso, o projeto do governo previa uma anistia restrita, pois, além de 

submeter a reversão dos servidores à análise posterior, não abrangia os condenados por luta 

armada, os chamados “terroristas”. Em contrapartida, o projeto anistiava os crimes “conexos” 

cometidos pelos agentes do governo. Dessa forma, o projeto encaminhado por João 

Figueiredo não incluía na anistia os “condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, 

sequestro e atentado pessoal”. Segundo Carlos Fico (2009), não se deve descartar a hipótese 

de que a exclusão dessas pessoas da abrangência da anistia tenha sido um estratagema do 

governo, no sentido de desviar a atenção do artigo que anistiava os agentes da repressão e, 

dessa forma, buscava afastar o problema do revanchismo. Ao anistiar os “crimes políticos ou 

praticados por motivação política”, o projeto garantia que, no futuro, nenhum militar seria 

punido em função das ilegalidades praticadas durante a ditadura. 

 O projeto encaminhado ao Congresso pelo Presidente João Batista Figueiredo gerou 

uma grande repercussão na imprensa nacional. Na edição do dia 28 de junho, na seção de 

Opinião, a Folha de São Paulo caracterizou o projeto de anistia como pífio, mirrado e 

ressentido, pois a proposta mistificava o significado de anistia e era subalterna aos objetivos 

do governo. De acordo com o jornal, o projeto anistiava os “amiguinhos” do governo que 

cometeram crimes contra a humanidade e crimes eleitorais, enquanto a oposição continuaria 

encarcerada ou sem retornar aos seus cargos (F. S. PAULO, 28 jun. 1979, p. 02). 

  Diante das estratégias do governo em relação à anistia, que traria de volta ao Brasil os 

exilados, mas não libertaria os condenados pela luta armada e concederia uma anistia “a 

varejo” aos servidores, o preso político Manoel Cyrillo de Oliveira publicou uma crítica no 

jornal O Pasquim, na qual considerava o projeto como uma semianistia e apontava suas 

expectativas para que os parlamentares do MDB pudessem ampliar tal medida: 

O que não diria os cassados, os que tiveram seus direitos políticos suspensos, os 
reformados, os transferidos para a reserva, os aposentados, os banidos, os exilados, 
os estrangeiros expulsos do país, enfim, todos os perseguidos? Será que esse bando 
de vítima está satisfeito com o projeto de anistia do General, dos assessorados pelo 
Golbery? Duvido muito... Duvido, também, que a Nação esteja satisfeita. O projeto 
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necessita muito aperfeiçoamento, muito mesmo. Pena que os seres pensantes do 
Congresso Nacional sejam também eles, vítimas do regime. Mas, de qualquer 
maneira, o jeito é a gente dar a maior força para estes caras. Força capaz de 
encurralar os arenosos. De dobrar o General e seus generais (Apud SILVA, 2009). 

 As esperanças de ampliação da anistia foram depositadas no Congresso Nacional, que 

avaliaria o projeto do governo e poderia apresentar emendas e substitutivos para proporcionar 

às vítimas do regime uma anistia ampla, geral e irrestrita, assim como Euclides Figueiredo 

preconizara nos idos de 1940, antes de se dar conta da “nuvem comunista” que ameaçava o 

país. Entretanto, em 1979 seu filho, João Figueiredo, deixara claro que, para o Executivo, 

aquele era o momento de lutar contra os problemas políticos e não de enfrentar fantasmas do 

passado (J.B., 08 jan. 1979, p. 02). 

 Segundo a historiadora Heloisa Greco (2003), a antinomia “memória x esquecimento” 

se manifestou de forma intensa durante a tramitação do projeto de anistia no Congresso 

Nacional. Se, de um lado, o governo procurava ganhar tempo para a desintegração dos 

partidos, por outro, o movimento pela anistia subverteu essa estratégia e ganhou o tempo ao 

seu favor. Os Comitês Brasileiros de Anistia aumentaram sua combatividade, diversos órgãos 

e associações enviavam cartas, relatos, sugestões e abaixo-assinados sobre o tema da anistia. 

Militantes acampavam em torno do Congresso e lotavam as galerias do poder legislativo 

durante as discussões no plenário. Entretanto, apesar de todo o movimento popular em prol da 

anistia, a inaptidão do governo para o diálogo era evidente. Todavia, o presente poderia fazer 

tábula rasa do passado sem a ameaça da audição das vozes dos sujeitos históricos submetidos 

ao silêncio? A anistia proposta pelo governo dava claros sinais de que o regime visava selar 

um pacto de silêncio que pudesse encobrir o que do passado não fazia mais sentido na 

tessitura dos novos projetos do governo militar. 

 

A Comissão Mista 
 

Salvador, Bahia, Penitenciária Lemos Brito, 1.º de agosto de 1979.  Com letra miúda, 

os presos políticos Haroldo Lima, Paulino Vieira e Theodomiro dos Santos escreveram uma 

longa carta para o senador Teotônio Vilela146, expondo suas críticas ao projeto de anistia 

                                                 
146 Vilela foi um dos fundadores da UDN em Alagoas em 1952, legenda pela qual foi eleito Deputado Estadual 
em 1954. No entanto, com a extinção dos partidos em 1965 e a implantação do bipartidarismo, o parlamentar 
filiou-se a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido pelo qual exerceu dois mandatos no Senado. No 
contexto de redemocratização iniciado por Geisel, o Senador Teotônio Vilela filiou-se em abril de 1979 ao 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e passou a fazer duras críticas ao regime ditatorial. Nomeado 
presidente da Comissão Mista, Teotônio Vilela percorreu todo o país em visitas a presos políticos, familiares de 
desaparecidos e pessoas atingidas por atos do regime ditatorial.  
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elaborado pelo governo de João Batista Figueiredo, projeto que entraria em debate no 

Congresso Nacional. Após longas críticas à proposta do governo, os presos fizeram um apelo 

para o futuro:  

A Nação brasileira precisa se vacinar contra o vírus da tortura, que, como prática 
governamental sistemática, já a acometeu duas vezes: na época do Estado Novo e 
após 1964 [...]. E não há outro meio de se vacinar senão fazendo em termos amplos 
o que não foi feito, ou só o foi em termos muito restritos, em 1945: trazendo à tona 
as ignomínias praticadas, identificando seus autores e responsáveis, para que se 
tome consciência da gravidade do mal que proliferou por tempo tão prolongado e a 
sociedade se capacite então a se defender para o futuro, lançando opróbrio eterno 
sobre a tortura como método de governo (ANISTIA, 1982, p. 480-481). 
 

O passado era chamado a testemunhar. Para os missivistas, o exemplo da anistia de 

1945 demonstrava a necessidade de prevenção contra a impunidade. A anistia varguista, 

segundo os missivistas, colocou uma pá de cal sobre o passado de repressão e impediu que a 

sociedade aprendesse com a experiência. Em 1979, o passado parecia encontrar-se com o 

presente, repetir-se, mas, advertidos, os presos políticos ressaltavam a necessidade de não 

repetir a experiência de 1945; era preciso trazer à tona todo o passado de repressão da 

ditadura, contar e narrar o vivido. A anistia, segundo os missivistas, não poderia mais uma 

vez ser sinônimo de impunidade, lapso da memória.  

Os presos missivistas exigiam anistia ampla, geral e irrestrita; entretanto, destacavam a 

necessidade de por às claras os crimes do passado ditatorial, para que não ocorresse como no 

Estado Novo, ou seja, o passado impune contaminasse o futuro. No bojo da comparação entre 

os dois processos, apresentados pelos missivistas, residia um tema central e, de certa forma, 

polêmico: o conceito de anistia que carrega em si a negociação entre a memória e o 

esquecimento. 

Embora no contexto de negociação acerca da anistia de 1979 tenham surgido inúmeras 

comparações com a anistia de 1945, é necessário ressaltar que a reciprocidade de tais anistias 

tinha objetivos diferentes. O jornalista Roberto Ribeiro Martins que, na década de 1970, 

realizou um estudo sobre as anistias brasileiras, ressaltou: 

No debate que hoje se trava em torno da “reciprocidade” da anistia, tem sido usado o 
exemplo de 45 como sendo um precedente histórico. Mas na verdade, isso não se 
deu. O texto do Decreto 7.474 beneficiou apenas os que cometeram “crimes 
políticos” e “conexos”, caracterizando estes como os julgados pelo Tribunal de 
Segurança Nacional. Ora, nenhum torturador do Estado Novo foi julgado pelo TSN, 
não se beneficiando, portanto, da anistia. Outra questão é que as forças democráticas 
não cobraram os crimes do Estado Novo [...]. E silenciou. E na prática, todos 
esqueceram, sem, contudo, isto ter qualquer coisa a ver com o decreto de anistia 
(MARTINS, 1978, p. 89). 
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As questões apontadas por Martins (1978) são perpassadas por uma constatação: a 

anistia não é capaz de promover o esquecimento. Aos argumentos do autor, acrescentamos 

que, além de não promover o esquecimento, a anistia prejudica o trabalho de memória ao 

suspender o tempo e tentar criar páginas em branco em nossa história. Como ressaltado por 

Martins, o Estado Novo não foi “esquecido” por obra da anistia, mas, como se tentou 

demonstrar anteriormente, por estratégias políticas tanto por parte dos comunistas, que 

firmaram um “pacto de silêncio” com Vargas, em 1945, quanto pelos udenistas, que abriram 

mão do julgamento da ditadura para estancarem a ascensão comunista e para alcançarem uma 

possível coalizão com o governo de Eurico Dutra, um dos sustentáculos da ditadura varguista. 

Dentro desse quadro, os crimes do Estado Novo não foram cobrados e as poucas vozes que 

clamaram pela punição da ditadura não adquiriram escuta. 

Os crimes conexos que figuravam no projeto do governo em 1979 visavam atingir os 

agentes da repressão, uma vez que o governo considerava seus atos como desencadeados 

pelos crimes políticos cometidos pela resistência. Sob esse olhar, em 1945 os crimes 

considerados conexos aos crimes políticos foram apenas aqueles julgados pelo TSN. Como 

bem ressaltou Martins (1978), os torturadores não foram julgados pelo Tribunal de Segurança 

Nacional e, dessa forma, como se buscou demonstrar na parte anterior, ao estabelecer a anistia 

aos “crimes conexos”, Vargas visava beneficiar, principalmente, o líder comunista Luiz 

Carlos Prestes, que havia sido condenado pelo TSN, acusado de planejar o assassinato de Elza 

Fernandes. Dessa forma, a anistia de 1945 aparece como cuidadosamente delineada para 

beneficiar o líder comunista, que prometia apoiar Vargas e, ao mesmo tempo, tentava manter 

Prestes e seus correligionários longe das Forças Armadas, que não aceitavam a reversão dos 

“traidores de 1935”. 

Se em 1979 o governo também visava beneficiar Prestes e diversas outras lideranças 

políticas, inconciliáveis entre si, e, além disso, assim como em 1945, criava mecanismos para 

dificultar a reversão dos militares cassados às fileiras armadas, não se torna possível 

enquadrar entre as semelhanças dos dois processos a reciprocidade da anistia. Pelo contrário, 

se em 1979 o governo tinha entre suas principais preocupações o encobrimento do passado, 

em 1945 Getúlio Vargas não tratou tal questão como central e poucos foram aqueles que 

reivindicaram a punição dos torturadores. 

Diante de inúmeras comparações com a anistia de 1945 e com questionamentos acerca 

da manutenção da impunidade da repressão, questionamentos que partiam das vítimas e de 

seus familiares, o projeto do governo chegou à Comissão Mista instalada no Congresso. A 
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Comissão147, nomeada para analisar o projeto de anistia do governo, estava diante de um 

impasse: qual seria o melhor caminho para a conciliação, a lembrança ou o esquecimento? 

Qual caminho evitaria que ruídos do passado contaminassem o presente? Seria possível, 

assim como em 1945, “esquecer” o passado ditatorial? 

 Os presos políticos e os familiares de mortos e desaparecidos esperavam que o 

Congresso, por meio do MDB, não aprovasse a anistia aos torturadores e garantisse a punição 

do passado ditatorial. Em contrapartida, os ex-servidores públicos, civis e militares, 

esperavam que os emedebistas conseguissem ampliar a anistia e, dessa forma, permitir a 

reversão dos servidores cassados a seus antigos cargos. Dentro desse quadro, apesar de 

estabelecer uma negociação em torno do passado, a anistia abria um novo campo de 

possibilidades muito mais voltado para o futuro. 

Apesar das expectativas das vítimas da ditadura em torno da anistia e das negociações 

que seriam travadas na Comissão Mista, o jornalista Carlos Castello Branco apontou seu 

ceticismo em relação à ampliação da medida, visto que, segundo o jornalista o relator do 

projeto, Deputado Ernani Satyro (Arena-PB), era um fiel escudeiro do governo148. Sobre o 

relator, o jornalista Carlos Castello Branco publicou no Jornal do Brasil: 

O papel do relator, Deputado Ernani Satyro, no essencial, está, porém definido, e 
definitivamente definido. Será ele, segundo todos os indícios e de acordo com 
declarações autênticas, o guardião da abrangência. Na anistia não entrará ninguém a 
mais nem delas se retirará quem quer que seja. Os limites foram definitivamente 
traçados [...] (JORNAL DO BRASIL, 04 jul. 1979). 

 As fatídicas palavras do jornalista Castello Branco, incrédulo em relação aos debates 

acerca da anistia na Comissão parlamentar, logo seriam comprovadas pelos posicionamentos, 

não apenas do relator, mas de toda a bancada arenista. Além de boicotarem algumas reuniões, 

os integrantes da Arena acusavam os emedebistas de tentarem transformar a Comissão Mista 

                                                 
147 A Comissão Mista iniciou seus trabalhos em 02 de agosto de 1979, presidida pelo senador Teotônio Vilela 
(MDB). Apesar de a presidência da Comissão ter ficado nas mãos de um emedebista, para a função de relator do 
projeto foi escolhido o Deputado Ernani Satyro (Arena-PB), fiel escudeiro do governo. A Comissão era 
composta pelos seguintes parlamentares: ARENA – Senadores Aloysio Chaves, Dinarte Mariz, Bernardino 
Viana, Helvídio Nunes, Henrique de La Rocque, Moacyr Dalla, Murilo Badaró; pelos deputados Ernani Satyro, 
João Linhares, Ibrahim Abi-Ackel, Francisco Benjamim, Luiz Rocha e Leorne Belém. MDB – Senadores 
Teotônio Vilela, Pedro Simon, Nelson Carneiro, Itamar Franco e os deputados Tarcídio Delgado, Benjamin 
Farah, Roberto Freire, Del Bosco Amaral e João Gilberto. Idem, p. 1341. 
148 Antigo udenista e deputado federal eleito para a Assembleia Constituinte de 1946, Satyro foi sucessivamente 
reeleito entre 1945 e 1962. Foi o último presidente da UDN antes da instituição do bipartidarismo no Brasil. 
Filiado à ARENA, Satyro foi eleito Deputado Federal em 1966, mas renunciou ao mandato em 1969 para 
assumir uma vaga de Ministro do Superior Tribunal Militar. Durante o governo de Médici foi governador da 
Paraíba, voltando ao Congresso em 1978 como Deputado Federal. 
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em uma Comissão dos Direitos Humanos.149 Nesse sentido, os políticos aliados do governo se 

recusavam a debater o passado e, além de silenciarem sobre o vivido, ausentavam-se das 

reuniões para não ter que ouvir relatos sobre as experiências vividas pelas vítimas da ditadura. 

Dentro desse quadro, o senador Pedro Simon (MDB-RS) ressaltou: 

Não há interesse em transformar essa Comissão em Comissão de direitos humanos, 
em comissão de tortura ou coisa assim. Nós estamos no momento da anistia. E a 
nossa preocupação é exatamente de buscarmos um projeto que venha mais de 
encontro ao desejo de abertura da Nação inteira. Se a ARENA tem essa preocupação 
de que o interesse do MDB é transformar, é trazer um debate que fuja da anistia para 
outro setor, o MDB tem, no momento, a afirmativa de dados eclesiásticos: há 
momento para tudo na vida. E o momento que estamos vivendo nesta comissão, não 
é o momento de debater, de analisar, os problemas de tortura. É exatamente o 
contrário. É o momento de conciliação, da paz, da anistia, e nós achamos que 
devemos debatê-la, para realmente atender aos anseios de toda a Nação brasileira 
(ANISTIA, 1982, v.1 p 498. Grifos meus).  

 Sob a égide da conciliação, o parlamentar emedebista apelava para que seus pares se 

silenciassem sobre as agruras vividas durante o regime ditatorial. Para Simon, aquele não era 

o momento para um acerto de contas com a ditadura, mas de conciliação. A fala do senador 

Pedro Simon demonstra que mesmo o MDB estava disposto a legar ao futuro a tarefa de 

debater os crimes do regime ditatorial. Dessa forma, para o parlamentar aquele não era o 

momento de debater o passado, mas de garantir o futuro democrático e a concessão de anistia 

para os punidos pelo regime. Sobre o passado ditatorial, o futuro se encarregaria de fazer 

justiça. 

Alguns parlamentares do MDB destacavam que, apesar dos discursos que apontavam 

para um momento de conciliação e, apesar de a própria mensagem presidencial apontar para a 

necessidade de desarmamento dos espíritos e conciliação política, não conseguiam conciliar-

se nem mesmo dentro da Comissão Mista, uma vez que os debates foram marcados por 

desentendimentos e acaloradas discussões. Como afirmou Heloísa Greco (2003), por mais 

paradoxal que possa parecer, durante a avaliação do projeto de anistia fez-se política no 

Congresso, apesar de sua impotência diante do poder Executivo. 

 As dificuldades do Congresso diante do poder Executivo ficaram claras quando foi 

apresentado, pelo relator, o primeiro substitutivo. Apesar de limitado pelos acordos firmados 

com o governo, o relator Ernani Satyro sugeriu algumas mudanças no projeto, no limite do 

                                                 
149 As primeiras reuniões da Comissão Mista foram marcadas por debates acerca da organização de 
subcomissões destinadas a acompanhar as condições dos presos políticos em greve de fome. Para isso, os 
parlamentares foram designados para visitarem os presídios brasileiros onde havia casos de presos em greve. 
Entretanto, os parlamentares arenistas se recusaram a participar de tais subcomissões, não compareceram à 
reunião em que foram apresentados os relatórios das visitas e argumentavam que aquela Comissão Mista tinha a 
tarefa de avaliar o projeto de anistia, todavia estava se convertendo em uma Comissão de Direitos Humanos. 
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“aceitável” pelo governo. Desse modo, o parlamentar incluiu a expressão “e outros diplomas 

legais”, para contemplar os punidos por atos que não foram Institucionais ou 

Complementares. Mais tarde, porém, tal expressão foi vetada pelo presidente da República, 

uma vez que, ao incluir a expressão, a anistia passaria a abranger os militares cassados por 

atos administrativos, militares considerados pelo regime como “traidores da pátria” e 

indisciplinados. Assim como os “terroristas”, os militares cassados continuariam como os 

“indesejáveis da pátria”. 

Além da proposta de anistia aos militares cassados, Ernani Satyro estendeu aos 

dependentes as prerrogativas devidas ao anistiado falecido; concedeu anistia aos grevistas de 

empresas privadas, aos representantes sindicais e estudantes punidos; além disso, estendeu o 

período a ser anistiado até 27 de junho de 1979, data em que o projeto de anistia foi enviado 

ao Congresso Nacional. 

 Só após destacar o apoio da população ao projeto do governo,150  Ernani Satyro 

iniciou a leitura de seu parecer acerca de cada emenda apresentada ao projeto. Destas, em um 

total de 305 emendas, 209151 partiram dos parlamentares do MDB. Dentre as 209, apenas 11 

propunham a exclusão do perdão aos responsáveis pela repressão. Portanto, o tema não foi o 

principal objeto dos debates ocorridos na Comissão Mista, até porque a não inclusão dos 

“terroristas” atraía a atenção dos parlamentares para a discussão sobre o caráter parcial da 

anistia proposta por Figueiredo (FICO, 2009).  Para os parlamentares do MDB, a anistia aos 

que participaram da luta armada era o ponto crucial do debate. Entretanto, as Emendas que se 

referiam à anistia para os chamados “terroristas” e previam punições aos torturadores, foram 

                                                 
150 Segundo Ernani Satyro, a população apoiava o governo na manutenção das restrições na lei de anistia. Para 
justificar seu posicionamento, o relator ressaltou que uma pesquisa realizada pelo instituto Gallup, em 282 
cidades brasileiras e publicada pela revista Veja, revelou que 80% das pessoas entrevistadas concordavam com a 
concessão de anistia. Entretanto, segundo o deputado, 62% das 3.012 pessoas ouvidas apoiavam a anistia com 
restrições (ANISTIA, 1982, v.1 p. 590).  Entre as restrições defendidas pelos entrevistados estavam a não 
concessão de anistia aos que praticaram ações violentas (26%), aos que participaram de ações que resultaram em 
morte (21%) e aos punidos por corrupção (15%). Todavia, o parlamentar João Gilberto (MDB-RS) ressaltou que 
seria necessário analisar como foram feitas as perguntas. Além disso, a sociedade vivera anos sob a censura e 
aquém do que realmente acontecia com os opositores do regime.  Segundo o parlamentar, a opinião pública 
mudava cada vez mais, à medida que os atos de exceção do regime vinham a público (Idem, p. 612). ANISTIA? 
Só restrita... Veja, São Paulo, 18 abr. 1979, p. 20. 
151 Encontram-se sugestões que faziam referência à necessidade de esquecimento das torturas (Emenda n.º 59); à 
tipificação do terrorismo (Emenda n.º 78); à contemplação de professores (Emendas n.º 126, 241, 244, 269, 277 
e 290); à censura à imprensa (Emendas n.º 160 e 272); à implantação dos princípios gerais do direito (Emendas 
n.º 7, 9, 11 e 295) e aos estudantes (Emendas n.º 3, 8, 9, 40, 42, 79, 80, 85, 05, 263, 271, 280, 293, 298 e 304). 
As mais específicas estavam voltadas aos ex-sargentos da Força Aérea Brasileira (Emenda n.º 212); Aos 
policiais militares de São Paulo (Emenda n.º 265);  Aos trabalhadores da Fábrica Nacional de Motores (Emenda 
n.º 266) e aos servidores da Rádio Nacional (Emenda n.º 299);   BRASIL. Emendas oferecidas à Comissão Mista 
do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n.º 14 de 1979 (CN), que 
“concede anistia e dá outras providências”. Diário do Congresso Nacional. Suplemento ao n.º 86, de 11 ago. 
1979. Brasília: Distrito Federal, p. 1-77. 
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todas rejeitadas pelo relator. Aquele era um ponto no qual o governo não estava disposto a 

negociar. 

Entre os debates políticos ficavam evidentes os embates de memória. O regime 

ditatorial estava disposto a apagar os rastros da repressão por meio da lei de anistia. 

Entretanto, a mesma lei que apagaria os crimes de torturas cometidos pelos agentes do 

governo, reafirmaria a punição aos que ousaram lutar contra o regime ou mesmo àqueles que 

se posicionaram, nos meios militares, em defesa da Constituição em 1964. Dentro desse 

quadro, na tentativa de fixar o que deveria, ou não, ser esquecido, o governo demonstrava que 

não abriria mão de três pontos que considerava cruciais no projeto de anistia: a reciprocidade 

da medida abrangendo os agentes do governo, a exclusão dos “terroristas” e a manutenção de 

comissões que avaliariam os pedidos de reintegração dos militares cassados ao longo do 

regime. Assim como na década de 1940, a anistia aparecia como uma estratégia política e 

como um mecanismo para a separação do “joio do trigo” nos meios militares. Dentro desse 

quadro, a anistia traria consigo a delimitação e o enquadramento do silêncio e da lembrança 

acerca daqueles longos anos de ditadura. 

 Diante das limitações impostas pelo governo, o MDB entrincheirou-se na defesa da 

ampliação da medida, a fim de beneficiar os que participaram da luta armada. Nesse sentido, 

o Senador Itamar Franco (MDB-MG) ressaltou que até mesmo o pai do presidente Figueiredo, 

o então Coronel Euclides Figueiredo, fora anistiado em 1934, após sua participação na Guerra 

Paulista de 1932. O Coronel, que liderou tropas contra o governo de Vargas, mesmo tendo 

realizado luta armada, recebera a anistia em 1934 e se tornou um importante defensor da 

anistia no Brasil (ANISTIA, 1982, v.1 p. 712).  É importante ressaltar que este argumento foi 

recorrente nos discursos dos emedebistas no debate sobre a anistia. Ao longo das reuniões da 

Comissão Mista e dos debates no plenário do Congresso nos dias 21 e 22 de agosto, muitos 

correligionários do MDB ressaltaram o passado do pai do Presidente da República, Euclides 

Figueiredo. Como já foi mencionado no texto, além de ter sido anistiado em 1934 por ter 

participado do Movimento Paulista de 1932, Euclides Figueiredo foi revertido ao cargo de 

Coronel e, mais tarde, promovido a General; além disso, durante o governo de Dutra recebeu 

todos os seus vencimentos referentes ao período em que esteve afastado. Para os emedebistas, 

o Presidente João Batista Figueiredo não estava seguindo os ensinamentos do pai. Uma anistia 

como a proposta pelo Presidente, se utilizada por Getúlio Vargas em 1934, jamais beneficiaria 

Euclides Figueiredo, militar que pegou em armas para lutar contra o governo. 

 O debate em torno da restrição da anistia para os que realizaram luta armada e os que 

já haviam sido condenados tomou a atenção dos emedebistas. Além disso, o tema da 
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reintegração dos civis e militares cassados também figurou, embora em menor grau, na lista 

de emendas elaboradas pelos emedebistas, visando à ampliação do projeto de anistia. O 

deputado Florim Coutinho (MDB-RJ), por exemplo, propôs a reintegração de todos os 

militares aos seus antigos cargos com a devolução de todos os direitos e prerrogativas 

suspensos pela ditadura. Contudo, diante dos limites pré-estabelecidos pelo governo, sua 

emenda foi rejeitada pelo relator Ernani Satyro.152 Irredutível, o governo não aceitaria o 

retorno dos “traidores da Revolução” aos meios militares. Como na década de 1940, as Forças 

Armadas não estavam dispostas a esquecer a suposta “infiltração comunista” nas fileiras 

armadas. 

Sobre o temor à “ameaça comunista”, na década de 1960, em recente entrevista à TV 

Câmara, o capitão de mar e guerra Fernando de Santa Rosa, que respondeu a um inquérito no 

Centro de Informações da Marinha (Cenimar), em 1964, destacou: 

Nós fomos cassados quando veio o golpe de estado civil militar de 1.º de abril, dia 
da mentira, justamente o golpe que foi dado pelos interesses externos. E todos 
aqueles na época que não eram lacerdistas, que eram nacionalistas, que eram contra 
o golpe, eram comunistas. Então eu sou um comunista.153 

Segundo o relato de Santa Rosa, todos os que não compactuavam com o golpe eram 

acusados de serem comunistas. Após seu julgamento, considerado um “elemento politizado”, 

Santa Rosa foi expulso da Marinha Brasileira (CNV, 2014). A partir de sua expulsão 

arbitrária, teve início para o ex-capitão um longo “calvário” em busca de anistia. Entretanto, 

como estava redigido o projeto de anistia elaborado pelo governo, Santa Rosa e milhares de 

outros militares acusados de insubmissos e envolvidos com o comunismo – embora muitos 

tenham sido expulsos com base em justificativas administrativas e não políticas – seriam 

mantidos fora das Forças Armadas.154  

Desde sua cassação, Fernando de Santa Rosa passou a lutar pela anistia. Para o ex-

militar, a anistia representaria reparação e a possibilidade de retornar à ativa na Marinha. 

Além disso, a medida seria uma forma de reconhecer sua resistência ao golpe, devolvendo-lhe 

                                                 
152  EMENDA n.o 240: Acrescente-se onde couber: “Art. Os militares punidos pela Revolução por qualquer 
motivo e qualquer que seja a punição que lhes foi aplicada, recuperam todos os direitos, regalias e vantagens 
asseguradas pela legislação em vigor na data em que lhes foram aplicadas as punições e sanções pela legislação 
revolucionária [...]” (ANISTIA, 1982, v.1, p. 284-285).   
153 TV CÂMARA. Documentário “Esquerda Volver”. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=bjwHuacw5ao  
154 Os militares anistiados deveriam apresentar solicitação ao ministério de Estado para que pudessem ser 
reintegrados à ativa, de acordo com a disponibilidade de vagas ou do interesse da administração. Entretanto, tal 
prerrogativa só valia para os que foram punidos por crimes políticos, o que inviabilizava muitos militares de 
recorrerem a tal medida, uma vez que, mesmo que por questões ideológicas, milhares de militares foram 
expulsos das Forças Armadas por meio de Atos Administrativos. Este foi o caso, por exemplo, dos marinheiros 
envolvidos na rebelião de 1964.   
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todos os direitos suspensos pelo regime. Entretanto, o projeto de anistia de 1979 logo 

frustraria as expectativas do ex-militar. Após ser “anistiado”, Santa Rosa destacou:  

Eu não tinha uma noite que eu não sonhasse com a Marinha. Eu embarcado, eu na 
escola, eu viajando, eu na Marinha! Depois que começaram a surgir as anistias, isso 
desapareceu de mim. Eu tomei uma distância tão grande disso. Eu não vou nem a 
reuniões de turma. Por quê? Eu vou chegar na minha reunião de turma, de minha 
turma, eu vou ter que conversar com um cara que eu sei que foi torturador, eu sei 
que foi do Cenimar? Não vou! (Idem). 

 

O relato do militar cassado evidencia dois pontos importantes do projeto de anistia 

debatido no Congresso em 1979, isto é, o irredutível posicionamento do Executivo para que 

os cassados não voltassem à ativa e, além disso, para que a repressão empreendida pelos 

agentes do governo fosse silenciada. Dessa forma, o governo delimitava o que deveria ser 

lembrado ou esquecido acerca do regime militar. 

Nos debates na Comissão Mista, apesar de a atenção dos parlamentares do MDB se 

voltar, principalmente, para a dissolução das punições perpetradas pelo regime, ainda assim, a 

pretensão do governo no sentido de anistiar os torturadores não passou despercebida aos 

parlamentares.155 O deputado Roberto Freire, comunista eleito pelo MDB-PE salientou: 

Eu fiquei um pouco preocupado em o Governo não querer discutir o problema das 
torturas, que foi considerado em Nuremberg um crime contra a humanidade. Eu 
pensei que precisava fazer, mais uma vez, referência a esse aspecto do projeto. Uma 
linguagem dúbia, premeditadamente dúbia do Governo, tenta vender a ideia de que 
os torturadores poderão ser beneficiados por essa anistia. É bom que se frise bem, 
desde logo, que nenhum torturador se encontra sendo processado, foi julgado ou está 
punido. Isso seria quase que uma auto-anistia. Quem vai dizer se o torturador será 
anistiado é o regime democrático de amanhã (ANISTIA, 1982, v.1, p. 700).   

 Roberto Freire depositava suas esperanças de julgamento da ditadura no futuro. 

Segundo o parlamentar comunista, apesar de o presente representar um momento de cautela 

que tinha como prioridade a conciliação, era preciso deixar o alerta para as próximas 

gerações: se naquele momento a ditadura continuaria impune, uma vez que o silêncio era 

visto como único caminho para garantir o retorno da democracia, caberia às próximas 

gerações uma acareação com os torturadores e um acerto de contas com a ditadura.   

Assim como Roberto Freire, seus companheiros de bancada, os deputados Marcelo 

Cerqueira e Modesto da Silveira (MDB-RJ) destacaram a necessidade de legar para as 

próximas gerações a tarefa de julgar a ditadura. Dessa forma, os parlamentares tentaram 

incluir um dispositivo que regulamentava a futura apuração do crime de tortura: 

                                                 
155 O deputado José Carlos Vasconcellos (MDB-PE) apresentou uma emenda excetuando da anistia, por serem 
crimes comuns, os que praticaram atos de intimidação, de sevícia ou de torturas, que tenham ou não resultado em 
morte, contra presos políticos. A proposta foi rejeitada pelo relator. 
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não como qualquer forma de revanche ou de vindita; não se pretende torturar o 
torturador, assassinar o assassino, sequestrar o sequestrador, desaparecer quem fez 
desaparecer. Mas a apuração desses crimes permitirá que a sociedade, conhecendo 
em sua profundidade tais horrores, não consinta que jamais isso volte a ocorrer em 
nosso país (ANISTIA, 1982, v.1, p. 134).   

  O julgamento do passado, bem como a transmissão das experiências para as novas 

gerações, funcionaria, de acordo com os parlamentares, como um alerta para o futuro. Além 

disso, notamos a clara preocupação não apenas com o julgamento, mas com o conhecimento 

do passado, com a história e com a consciência do vivido como formas de manter a memória 

de uma experiência que não pode ser esquecida. Nesse sentido, em meio ao debate sobre a 

anistia na Comissão Mista, os parlamentares discutiam não apenas estratégias políticas para a 

conciliação da nação, mas também quais experiências legariam para as próximas gerações. 

Em meio aos debates pairava a questão: o passado seria legado como lição para o futuro ou, 

simplesmente, silenciado em prol da “conciliação”? 

Embora os emedebistas ressaltassem que o julgamento da ditadura era tarefa do futuro, 

após apresentar seu parecer em 15 de agosto, o relator Ernani Satyro afirmou que não 

aceitaria colocar a “Revolução de 1964 no banco dos réus” (ANISTIA, 1982, p. 577). Desse 

modo, o arenista destacou: 

Aqui se trata de uma lei de anistia, não de uma punição da Revolução, como querem 
muitos. Querem que a Revolução venha rezar a mea culpa, dizer que tudo quanto fez 
foi errado pelo menos pela minha palavra e pela minha mão jamais haverão de 
consegui-lo. Se erros houve, e certamente foram muitos, estão resgatados pela ação 
que evitou a desgraça do caos do comunismo. Se anistia é esquecimento, vamos 
esquecer os agravos e as ofensas (ANISTIA, 1982, v.1, p. 120).   

 Mais uma vez o fantasma do comunismo emergia como justificativa às limitações da 

anistia. Para o relator, punir os agentes do governo seria uma demonstração de ingratidão em 

relação àqueles que livraram o país do caos comunista que ameaçava tomar o poder em 1964. 

Ernani Satyro era a personificação do governo no Congresso. Ferrenho anticomunista, 

e defensor do golpe de 1964, liderou a bancada arenista na Comissão Mista de forma 

uníssona. Os treze arenistas que compunham a Comissão votaram em bloco, sempre de 

acordo com a orientação do relator; não eram permitidas dissidências. As Emendas 

emedebistas eram apresentadas, defendidas e debatidas, mas o relator, na maioria das vezes, 

limitava-se a dizer simplesmente, “CONTRA”, sem justificar seu posicionamento e 

indiferente aos protestos dos emedebistas. Diante da irredutibilidade do relator, o deputado 

Del Bosco Amaral (MDB-SP) ressaltou que a apatia do relator não o levaria a desistir da 

tentativa de aperfeiçoar o projeto de anistia: 
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Realmente, essa anistia foi montada de uma maneira tão pobre, pobre de espírito, 
pobre de conceitos e é tão pobre o substitutivo e tão pobre é a forma de processo 
legislativo que tem este Congresso, tendo na Presidência um homem do porte 
nacional e internacional, de V. Ex.ª Senador Teotônio Vilela, tendo um Relator 
sentado, muitas vezes conversando e dizendo NÃO, SIM, NÃO, SIM... Não falo 
com irritação. S. Ex.ª diz SIM porque de vez em quando fica com muito medo de 
dizer NÃO [...]. É realmente a minha primeira experiência no Congresso Nacional, 
não são por estas palavras que refletem ter uma profunda mágoa, que eu desistirei da 
luta contra o regime de exceção, a favor de uma anistia ampla e irrestrita. Não 
desistirei de nada, ao contrário, lutarei para aperfeiçoar [...]. É a minha opinião e 
ouvirei com respeito qualquer contradita de V. Ex.ª, qualquer coisa, e V. Ex.ª, 
logicamente como é bastante hábil, ignorará as minhas palavras, mas elas ao menos 
estão registradas para a História (ANISTIA, 1982, v.1, p. 732-733).   

 De fato, Ernani Satyro representava muito bem o posicionamento do governo, 

ignorando o debate, silenciando-se e arbitrando de acordo com o que fora previamente 

estabelecido pelo Executivo acerca da abrangência da anistia. A recusa ao debate, o silêncio e 

a defesa do passado foram marcas constantes do relator que, como era esperado, ignorou as 

palavras de Del Bosco Amaral, pois após o longo discurso do deputado, o relator apenas 

respondeu mais uma vez, “CONTRA” e não se preocupou em argumentar o porquê de seu 

posicionamento. De acordo com Greco (2003), essa irredutibilidade da Arena acabou 

valorizando, por contraste, a atitude da oposição. A Arena recusava-se ao debate e dava-se à 

função, simplesmente, de homologar o projeto oficial e impor o consenso. Enquanto isso, a 

oposição fazia verdadeiras manifestações de republicanismo ao apresentar propostas e debater 

o tema, embora o debate resultasse impotente diante da maioria arenista.156  

 A reunião de 16 de agosto, marcada para a votação do parecer, foi frustrante para o 

MDB, pois praticamente todas as emendas colocadas em votação foram decididas pela 

bancada da Arena por 13 votos contra 08 do MDB. Frustrado, Roberto Freire (MDB-PE) 

destacou: 

Seria interessante pararmos com esta farsa e esta pantomima. Não vamos conseguir 
nada da forma como está sendo encaminhado, as votações serão 13 a 8, é apenas 
para constar de Ata o que se está fazendo. É necessário que sejamos adultos, adultos 
porque a Nação assim o exige. Não vamos brincar aqui. Vamos saber se existe a 
possibilidade concreta de aperfeiçoar este projeto. Se não há, infelizmente, estamos 
aqui fazendo brincadeira de menino (ANISTIA, 1982, v.1, p. 691).   

 Na Comissão Mista todos cumpriram seu dever. A Arena estava ali para seguir as 

orientações recebidas do Ministro da Justiça, Petrônio Portella, e aprovar o projeto do 

                                                 
156  A Arena era capitaneada pelo relator do projeto, Ernani Satyro, e pelo vice-presidente da Comissão, Murilo 
Badaró; tais parlamentares eram instruídos pelo Ministro da Justiça, Petrônio Portella, que traçava as linhas de 
atuação do partido na Comissão Mista e no plenário do Congresso. Em 11 de agosto a Folha de São Paulo 
noticiou que as emendas a serem aceitas pela Arena seriam estabelecidas em reunião pelo Ministro da Justiça, 
pelo líder do partido no Senado, Jarbas Passarinho, pelo líder na Câmara, Nelson Marchesan, pelo presidente do 
partido, José Sarney, e pelo relator do projeto na Comissão Mista, Ernani Satyro (Folha de São Paulo, “A 
ARENA selecionará as emendas à anistia”, 11 ago. 1979). 
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governo. Em contrapartida, o MDB tentava associar-se à luta pela anistia e atribuir-se o papel 

de arauto da redemocratização do país. Nesse sentido, o discurso do deputado Tarcísio 

Delgado (MDB-MG) é elucidativo: 

Não nos dispensamos dos nossos pedidos, dos nossos comentários, do nosso clamor. 
Não tem importância, a nós nada importa, a História registrará; que o NÃO venha a 
seco do Relator e o NÃO venha a seco da Bancada Majoritária, insensível ao nosso 
clamor, temos que cumprir o nosso dever até o último instante nesta Comissão, ao 
encaminhar, ao procurar explicar, cada emenda, cada destaque, justificando as 
razões desses destaques, as razões dessas emendas (ANISTIA, 1982, v.1, p. 737-
738).   

 O MDB tentava associar-se diretamente ao processo de redemocratização do país. No 

início de 1979, sabedor da futura iniciativa de Figueiredo, o partido da oposição havia tentado 

antecipar-se apresentando uma proposta de anistia. Sua proposta anistiava crimes políticos de 

pessoas envolvidas em “fatos ocorridos no território nacional desde 31 de março de 1964”. Se 

assim fosse aprovada, poderia ser dada a interpretação de que políticos como Luiz Carlos 

Prestes, Leonel Brizola e Miguel Arraes estariam excluídos, já que, majoritariamente, 

estiveram envolvidos em fatos ocorridos antes do dia 31. Segundo Carlos Fico (2009), a 

redação ruim lançaria suspeita sobre o MDB porque muitos supunham que o partido temia o 

retorno daquelas lideranças. No debate no Congresso em 21 de agosto de 1979, o deputado 

José Bonifácio de Andrada (Arena-MG) chamou insistentemente a atenção para a suposta 

limitação do projeto do MDB. 

Reconhecemos – não há dúvidas – que o MDB desde há muito vem lutando pela 
anistia, mas, na hora de concretizá-la [...] o MDB restringe e marginaliza o Sr. 
Leonel Brizola e os outros dois citados líderes. No entanto, aprovado o projeto do 
Poder Executivo, eles estarão brevemente no tablado político, até coordenando a 
criação de novas agremiações partidárias (ANISTIA, 1982,v.2, p. 41).   

  Em tal discurso, o deputado arenista questionava por que o MDB propôs uma anistia 

que não atingiria lideranças políticas como Brizola, Prestes, Arraes e Francisco Julião. O 

discurso de José Bonifácio de Andrada causou grande celeuma. Muitos emedebistas, 

indignados, aparteavam o parlamentar argumentando que era bastante suspeita essa mudança 

brusca de posicionamento do governo em relação aos seus adversários políticos, uma vez que, 

de uma hora para outra, o governo passou a defender Brizola, Arraes e Prestes, líderes 

políticos bastante perseguidos pelo regime. Como ficou evidente no discurso do parlamentar 

arenista, o interesse do governo era justamente, ao conceder anistia, trazer lideranças 

inconciliáveis para o cenário político a fim de fragmentar a oposição.  

Mesmo que a princípio a anistia figurasse como um ato que sinalizava para o interesse 

do governo em conciliar a nação, as claras evidências de que o governo militar pretendia 
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minar a oposição demonstram que, assim como em 1945, a anistia não passaria de uma 

estratégia política que visava o fortalecimento do grupo no poder e o apagamento de seus 

crimes. Mais uma vez, Luiz Carlos Prestes seria um dos principais alvos da medida; se em 

1945 o líder comunista fora anistiado a fim de promover a “União Nacional” em torno de 

Vargas, em 1979 o objetivo seria inverso, isto é, irredutível diante de seus posicionamentos, 

Prestes contribuiria para a fragmentação da oposição reunida sob a sigla do MDB. 

Com a aprovação da anistia nos termos propostos pelo governo, o MDB via 

aproximar-se sua implosão. Sem admitir a ameaça,  o gaúcho Jorge Uequed (MDB) afirmou: 

ouvi aqui nesta Casa, dos homens do Governo, que nós da Oposição temos medo da 
volta das lideranças de Arraes, de Prestes, de Julião e de Brizola. Não, meus irmãos, 
nós os queremos no Brasil, porque Brizola, Julião, Prestes e Arraes estão do nosso 
lado para derrubar a ditadura militar que ocupa o País. Enganam-se os que pensam 
que vão nos dividir com a chegada de novas lideranças [...]. Queremos todos de 
volta, queremos todos no nosso meio com dignidade, exercendo as suas funções, 
suas atribuições. [...] nessa História não há lugar para aqueles que fogem das 
responsabilidades (ANISTIA, 1982, v.1,  p. 162).   

 Apesar de afirmarem que queriam todos de volta ao país, de acordo com Mezarobba 

(2006), em 1979 o deputado federal Thales Ramalho (MDB-PE), o primeiro líder da oposição 

a ter acesso ao projeto do governo, afirmou que o texto lhe causou surpresa porque era mais 

amplo do que a proposta do MDB, uma vez que incluía Brizola e Arraes. Segundo o 

argumento dos emedebistas, os cassados políticos não precisavam de anistia, pois não 

cometeram nenhum delito, precisavam de um pedido de desculpas por parte do regime. Nessa 

linha de argumentação, o deputado gaúcho, Getúlio Dias, citou uma conversa que teve com 

Brizola e Julião em Lisboa. Segundo o deputado, Brizola dizia que o governo não deveria 

estar preocupado em conceder anistia àqueles políticos cassados, mas deveria conceder anistia 

à juventude que reagiu contra o governo, a juventude é que representava o futuro e deveria se 

conciliar com o restante da nação (Idem, v. 2, p. 88). Entretanto, como apontava o projeto, o 

governo estava mais preocupado em anistiar os torturadores e os velhos políticos que 

marcaram o cenário anterior a 1964. 

 A associação entre a anistia e a fragmentação do MDB ficou evidente nos debates da 

Comissão. Na sessão do dia 21 de agosto, o arenista Carlos Sant’Anna destacou que o projeto 

de anistia do governo, ao ser votado no Congresso, representaria a autodestruição do MDB. O 

partido da oposição lutou tantos anos pela anistia, tentou colar-se à ideia do maior defensor da 

anistia ampla, geral e irrestrita. Entretanto, ao aprovar o projeto do governo, o partido seria 

minado pela sua heterogeneidade. Segundo o arenista, “curiosamente, a oposição fica 
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surpreendida quando vê que a sua grande bandeira serviu-lhe para a autodestruição” (Idem, 

v.2, p. 108).  

Restava ao MDB decidir se estava disposto a pagar o preço. Votar contra o projeto de 

anistia representaria uma nódoa na trajetória do partido; ainda assim, votar o projeto da forma 

como estava redigido corresponderia não apenas a capitulação do MDB no sentido de acertar 

as contas com o regime, mas também a possibilidade de fragmentação do partido. Uma das 

principais bandeiras empunhada ao longo da trajetória do MDB, a anistia, aparecia como uma 

espécie de pharmakon, antídoto que cura, mas também pode ser fatal. 

A anistia, ao trazer consigo a ambivalência entre a lembrança e o esquecimento, 

também trazia em seu bojo claras estratégias políticas e de continuidade no poder. Assim 

como Vargas, em 1945, viu na anistia a possibilidade de travar alianças políticas e 

enfraquecer seus adversários, mantendo-se no poder, em 1979 o governo militar vislumbrou 

no projeto de anistia a possibilidade de apagar a repressão, fragmentar a oposição e manter os 

feitos da “Revolução de 1964” intactos.  Assim como a anistia de 1945 reafirmara os 

“indesejáveis da pátria”, os supostos “subversivos” e “inimigos da nação” também não seriam 

anistiados em 1979.  

 Nos debates empreendidos na Comissão Mista em agosto de 1979, não obstante a 

controvérsia partidária em relação ao projeto de anistia, a estratégia do MDB consistia em 

atribuir para si e para as manifestações sociais a paternidade da anistia.  Para João Gilberto 

(MDB-RS), o governo queria assumir tal paternidade, porém a anistia era filha da luta 

popular, do movimento estudantil, operário, do movimento da Igreja e de políticos 

emedebistas (ANISTIA, 1982, v. 2, p. 27).  Nessa perspectiva, segundo o deputado Tarcísio 

Delgado (MDB-MG), mesmo o projeto incompleto, que necessitava de posterior ampliação, 

representava “uma conquista, resultado de muitas lutas e de grandes sacrifícios do MDB e de 

muitos segmentos da sociedade brasileira” (Idem, p. 30).  

Segundo Fico (2009), a negociação parlamentar ficava encoberta por essa retórica 

curiosa: o MDB identificava o projeto do governo como uma “conquista”, apesar de criticá-

lo. É importante ressaltar que muitos dos parlamentares emedebistas viam o projeto de anistia 

do governo como um passo, uma etapa da luta que haveria de continuar. Em entrevista 

concedida em 2008, o deputado Roberto Freire (MDB-PE) afirmou:  

Eu dizia que, apesar da discriminação, de a anistia não ser aquela que queríamos que 
fosse, tínhamos de votar a favor. (...) Eu dizia que não se podia votar contra uma lei 
que anistiava Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Gregório Bezerra, 
Francisco Julião e milhares de outros que, com aquela lei, se integrariam à luta para 
torná-la mais ampla (FREIRE apud OLIVEIRA, 2008, n.p.). 
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 Em 1979, ao defender a emenda dos deputados fluminenses que buscavam punir os 

torturadores, Freire fez questão de dizer e repetir que a autoria não era dele, mas dos “dois 

conhecidos e reconhecidos advogados de presos políticos” – condição que talvez justificasse a 

ousada proposta de punição. Do mesmo modo, a referência condenatória que fez ao tema da 

tortura, ao lançar para o futuro a possibilidade de anistiar-se ou não o torturador, não punha 

em risco a aprovação do projeto do governo. Ademais, foi recorrente a referência ao futuro; 

assim como Roberto Freire, muitos parlamentares delegaram às próximas gerações o papel de 

aprimorar a anistia. Sem prazo de validade, por ora, o que prevalecia era o projeto de anistia 

do próprio regime militar. Quando, finalmente, viria o acerto de contas com o passado? 

 Assim, o substitutivo apresentado no parecer de Ernani Satyro ao projeto de 

Figueiredo foi aprovado pela Comissão Mista, com algumas modificações, por 13 votos 

arenistas contra 8 de parlamentares do MDB. Sob o olhar atento da população e das vítimas 

da ditadura, a Comissão Mista, com maioria arenista, manteve muitos pontos relevantes do 

projeto original enviado pelo governo em julho, tais como: a exclusão dos chamados 

“terroristas”, isto é, os que foram condenados por prática de crimes à mão armada como 

assalto, sequestro e atentado pessoal; a inclusão dos que cometeram crimes conexos; o 

condicionamento à existência de vaga e ao interesse da administração para a retomada de 

cargo civil ou militar e a criação de uma comissão para instruir os requerimentos de anistia.  

Como em 1945, a anistia funcionaria como um filtro de lembranças que tinha o poder 

de fixar ou apagar o passado. Nesse sentido, fixada como barreira do tempo, a medida se 

encarregaria de transmitir ou não as experiências vividas ao longo da ditadura. Mais uma vez 

a anistia seria dada a varejo, selecionando o que do passado deveria permanecer na memória. 

Entretanto, como afirmou Ricoeur (2007), se a anistia tem um efeito emergencial, a longo 

prazo a medida pode trazer sérios problemas não apenas diante dos conflitos políticos, mas 

também dos embates de memória. O vácuo aberto pelo silêncio acerca das torturas e a falta de 

reparação para com as vítimas, logo deixaria claro que o pacto de silêncio travado durante as 

negociações de 1979 traria consigo sérios efeitos colaterais para a democracia brasileira. 

 Com a aprovação do parecer do relator Ernani Satyro, o Senador Pedro Simon (MDB-

RS) fez um discurso melancólico externando seu sentimento de frustração diante dos 

resultados dos debates e concluiu: “daqui, do debate, não saiu nada. Isto a História vai 

registrar” (ANISTIA, 1982, v.1, p. 742). Em resposta ao seu discurso, o senador arenista 

Murilo Badaró (Arena-MG), ressaltou: “a História não dá conta, nem das intolerâncias, nem 

dos radicalismos, [...]. A História só registra aquilo que tem realmente um sentido 

construtivo” (Idem, p 744). Apesar da preocupação com a “História”, aquela Comissão Mista 
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deu sua contribuição para a tentativa de apagamento e silenciamento acerca das 

arbitrariedades do passado ditatorial. Contribuindo para a formação de uma espessa camada 

sobre o soterramento do passado de repressão, por ora o parlamento selava com o Executivo o 

pacto de silêncio em torno da violência e da arbitrariedade do passado. 

Dos debates empreendidos sobre a anistia, a dose de esquecimento sobre o passado 

ditatorial se sobrepôs e contribuiu para que a anistia de 1979 se desdobrasse no tempo com a 

marca da impunidade e da falta de um ponto final. Parafraseando o parlamentar Magnus 

Guimarães (MDB-RS), “os vencedores são donos da verdade, até que a verdade histórica seja 

restabelecida” (Idem, p. 58). Resta saber por quanto tempo as lembranças manterão o seu elo 

com o vivido e continuarão reconhecendo no passado as experiências que tecem a trama 

histórica. 

 

A batalha de agosto 
 
 

Em junho de 1979, o poeta Carlos Drummond de Andrade publicava no Jornal do 

Brasil um texto sobre a anistia proposta pelo governo do General João Batista Figueiredo. O 

poeta atentava para os limites estabelecidos pelo governo acerca da medida e se preocupava 

com o legado da anistia para as gerações futuras: 

Se a anistia é um processo de esquecimento, que será da História? E que será dos 
esquecidos, se eles mereciam ser lembrados, vivos ou mortos que estejam, por que a 
injustiça os marcou? [...] Anistia, começo a não compreender teu sentido. Vens com 
um ramo de oliveira na mão direita, mas ocultas na outra algo parecido com uma 
vergasta. Perdoas a quem não precisava ser perdoado mas exaltado, em vez de te 
curvares diante dele, porque sofreu punição iníqua, já é estranho perdão. E distinguir 
entre os que devam ser perdoados, para excluir os que faziam jus a perdão, pois não 
são criminosos comuns, soltos pela cidade, incapturáveis e impunes; excluí-los do 
perdão que justamente lhes é aplicável, isto eu não entendo (JORNAL DO BRASIL, 
28 jun. 1979). 

Carlos Drummond de Andrade se preocupava com as sequelas que aquela lei proposta 

pelo governo poderia deixar na sociedade, visto que mantinha os torturadores sob o manto do 

esquecimento e, consequentemente, da impunidade. Para o poeta, diante do “estranho 

perdão”, a falta de justiça e reparação provocaria ressentimentos e inquietações que poderiam 

atormentar o futuro. Nessa perspectiva, Drummond evidenciou ambiguidades que abrangem a 

anistia e o perdão ao se relacionarem com a justiça. Desse modo, uma questão perpassava o 

texto do poeta, isto é, seria justo esquecer os crimes dos torturadores e manter a lembrança 

das punições? 
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Ao contrapor anistia e perdão, Paul Ricoeur (2007) demonstrou que a anistia soa como 

um imperativo, um dever de esquecer, em contrapartida o perdão aparece na obra do filósofo 

como um desejo de “curar o passado” e não como imposição. Ambos têm a finalidade de 

apaziguar os conflitos. Nessa perspectiva, enquanto a anistia se coloca como imposição, o 

perdão atua no campo da espontaneidade. Diferentemente da anistia, o perdão exige memória 

e tenta dar um futuro às lembranças em uma clara tentativa de “digerir” o passado. Se para 

Ricoeur (2013) a justiça, enquanto mediação, pressupõe a separação dos conflitantes, 

concedendo a cada um o que lhe é devido, perdão e anistia poderiam promover a justiça em 

torno das experiências vividas ao longo da ditadura militar no Brasil? 

Ao manter o passado impune e preservar os feitos da “Revolução”, a anistia proposta 

pelo governo militar em 1979 funcionaria como um empecilho tanto para a justiça – objetiva 

e concreta – quanto para o perdão – subjetivo e abstrato. Diante de tal “lapso”, a anistia 

tornou-se um dos principais fatores que dificultam a reconciliação do passado. Dificuldade 

que, já em 1979, o poeta Carlos Drummond de Andrade apontou diante daquele “estranho 

perdão” proposto pelo governo.  

Certo de que anistia significa esquecimento, Drummond passou a ter dúvidas sobre o 

verdadeiro alcance do termo; afinal, como esquecer os que deveriam ser lembrados?  O poeta 

parecia ter consciência do problema que a anistia pode trazer para a história. Entretanto, 

diferentemente de Drummond, os parlamentares estavam preocupados com os jogos políticos 

do presente. Por ora, o presente parecia visar apenas ao futuro e este que se encarregasse de 

acertar as contas com o passado.  

Cinco dias após sua aprovação na Comissão Mista, o projeto de anistia chegou ao 

plenário do Congresso Nacional. Deputados e senadores vinham sendo objeto de todo tipo de 

pressão. Amplas reuniões, com diversas categorias interessadas em obter anistia, eram feitas 

no próprio parlamento. Os parlamentares recebiam diariamente cartas de presos políticos, 

familiares de vítimas do regime ditatorial, entidades que apoiavam a anistia, intelectuais, 

grupos de militares cassados, dentre outros. Muitas dessas cartas criticavam o projeto do 

governo, outras admitiam que o projeto representava um passo em direção ao futuro 

democrático, e outras, ainda, expressavam a frustração daqueles que vinham há anos lutando 

pela anistia ampla, geral e irrestrita.  

  Dentre os apelos enviados aos parlamentares, estava a carta dos presos políticos 

Haroldo de Lima, Paulino Vieira e Theodomiro dos Santos.157 Em tal missiva, enviada da 

                                                 
157 A frustração dos presos políticos em relação ao projeto de anistia fica evidente no episódio da fuga de 
Theodomiro dos Santos da penitenciária, em 19 de agosto daquele ano, mesmo quando o projeto estava em 
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Bahia, os presos políticos criticavam o teor político e jurídico do projeto governamental, uma 

vez que consideravam o projeto parcial e uma forma de institucionalização do regime. Além 

disso, segundo os presos políticos, a anistia seria ampla, geral e irrestrita somente para os 

torturadores agentes do governo, para os que lutaram contra o governo a anistia era 

condicional, discriminatória e não tinha validade assegurada (ANISTIA, 1982, v. 2, p. 480-

481).   

 Sob a pressão da sociedade158 e do governo, dia 21 de agosto, logo pela manhã, 65 

senadores e 416 deputados se reuniram no Congresso Nacional para tratarem do tema da 

anistia. Na ordem do dia estava a discussão sobre o projeto de lei que concedia anistia, o 

substitutivo elaborado pelo deputado Ernani Satyro e as emendas ao projeto do governo. 

Dentro e fora do Congresso o clima era de tensão;159 tudo indicava que o debate acerca da 

anistia se converteria em verdadeira batalha política em torno do passado. 

  Os debates no plenário do Congresso foram acalorados. Durante o discurso de Leorne 

Belém (Arena-CE), o emedebista Antônio Russo o aparteou criticando o projeto do governo. 

Segundo o emedebista, a nação inteira se mobilizou pela anistia, foi motivada pela causa e 

voltou seus olhos para o Congresso, entretanto, o Congresso “adestrado” pelo regime votava 

um projeto de anistia que, nas suas entrelinhas, apenas garantia a anistia aos torturadores. 

Diante da assertiva do adversário, o parlamentar da Arena ressaltava que aquela era a anistia 

possível para o momento em que viviam (idem, p. 34). 
                                                                                                                                                         
debate. Theodomiro fugiu da penitenciária Lemos de Brito em Salvador, onde cumprira oito anos de sua pena. 
Aos dezoito anos o jovem militante foi condenado à pena de morte, por ser judicialmente menor no período da 
sentença, durante o governo de Médici sua pena foi comutada para trinta anos de prisão. Por ser o “menos 
anistiável” de todos os presos políticos, Theodomiro recorreu à fuga mesmo enquanto o projeto de anistia estava 
em debate. 
158 Várias entidades e associações se mobilizavam pela anistia, lotavam as galerias do Congresso e realizavam 
manifestações em todo o país. Destacamos que, além dos diversos núcleos estaduais do Comitê Brasileiro de 
Anistia, de representação de sindicalistas, parlamentares e militares cassados e de familiares de presos, mortos e 
desaparecidos políticos, compareceram as seguintes entidades: Associação Brasileira de Imprensa, Associação 
dos Documentaristas, Associação dos Jornalistas de Economia de Brasília, Associação Profissional dos 
Arquitetos do DF, Associação Profissional dos Economistas do DF, Associação dos Sociólogos do DF, Centro 
Democrático/CEBRADE, Comitê pela Libertação dos Presos Políticos do Itamaracá, Diretório Central de 
Estudante da UnB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Movimento de Defesa da Amazônia, Sindicato dos 
Médicos de Brasília, Sindicato dos Engenheiros de Brasília e União Nacional dos Estudantes (GRECO, 2003). 
159 A pressão em torno da anistia não estava apenas dentro do Congresso com debates parlamentares tensos e 
galerias lotadas, mas vinha também das ruas. Na rampa do Congresso foi realizado um ato público, que reuniu 
cerca de três mil pessoas, em apoio à ampliação da anistia. Entretanto, a informação que chegou ao plenário foi 
que a manifestação havia sido dissolvida com violência e o uso de gás lacrimogêneo. Tais fatos tumultuaram a 
segunda sessão do dia, iniciada as 18h30. Sob a acusação dos emedebistas de que a repressão foi realizada por 
parte de agentes de segurança do Congresso, os arenistas argumentavam que o fato ocorreu sem a colaboração da 
segurança da Câmara ou do Senado. O senador Alexandre Costa (Arena-MA) divulgou a informação que, de 
dentro de um Volkswagen com placas frias, foram lançadas duas bombas em direção aos manifestantes 
(ANISTIA, 1982, v. 2, p. 80).   Portanto, a polícia ou a segurança do Congresso não tinham parte na repressão e 
violência observadas nas portas da Câmara, justamente no momento em que os parlamentares discutiam o 
projeto que visava conciliar e apaziguar a nação. 
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 O deputado Jáder Barbalho (MDB-PA) assegurou que a oposição não queria “de 

forma alguma” a revanche, mas não podia aceitar que o substitutivo a ser votado beneficiasse 

torturadores, “aqueles que mataram e que deveriam, ao contrário, garantir a segurança dos 

presos” (Idem, p. 109). Nesse sentido, muitos denunciaram a suposta dissimulação do projeto 

oficial: Elquisson Soares (MDB-BA) destacou que os torturadores seriam os maiores 

beneficiados pelo projeto do governo; “o governo tem em vista, sobretudo, premiar os 

torturadores”, disse o deputado Marcus Cunha (MDB-RS) em aparte ao discurso do 

parlamentar baiano; seu colega do Rio de Janeiro, Walter Silva, ressaltou que a referência aos 

crimes conexos tinha a finalidade única e exclusiva de anistiar “os torturadores que mataram 

em nome da repressão”. O senador Paulo Brossard (MDB-RS) comparou: “Qual a diferença 

que existe entre um terrorista e um torturador?” E Jader Barbalho ressaltou, “terrorista é 

aquele que perde”. E, para completar o quadro de críticas ao projeto do governo, o emedebista 

Benedito Marcílio concluiu que a anistia do governo promoveria a discórdia e alimentaria o 

ressentimento, uma vez que privaria a nação da aplicação da justiça (ANISTIA, 1982, v. 2, p. 

102, 109, 112, 115).   

Para tais parlamentares, críticos do projeto de anistia, a justiça não poderia ser 

associada ao revanchismo. Militares, como Leônidas Pires Gonçalves, não se cansavam de 

afirmar que a busca pelo julgamento do passado era uma forma de vingança e revanchismo 

contra a “Revolução”; entretanto, para os parlamentares que pleiteavam o julgamento da 

ditadura, a inimputabilidade dos agentes do regime representaria uma reafirmação das 

injustiças promovidas no passado. 

 De acordo com Carlos Fico (2009), as sessões de discussão do substitutivo, em 21 de 

agosto, e de votação da matéria, no dia seguinte, contaram com todos os ingredientes 

emocionais que marcariam as grandes votações no Congresso Nacional no término do regime 

militar. Além disso, evidenciaram os limites das negociações em torno do passado e as 

expectativas que se formavam a partir da anistia. 

 Enquanto os parlamentares analisavam o projeto do governo, os comitês de anistia 

promoviam manifestações por todo o país, além disso, a imprensa dava grande destaque para 

os encaminhamentos em torno do projeto. No plenário a disputa da anistia não se resumia aos 

debates políticos, isto é, havia disputas até mesmo em relação ao espaço físico nas galerias.160 

                                                 
160 As galerias, na sessão do dia 22 de agosto, foram ocupadas, logo cedo, por cerca de 700 recrutas da Polícia da 
Aeronáutica à paisana – uma tentativa governista de evitar a ocupação das galerias por manifestantes que 
defendiam a anistia ampla, geral e irrestrita. A manobra falhou porque, denunciada pelos deputados José Costa 
(MDB-AL) e Tildei de Lima (MDB-SP), resultou na retirada dos recrutas, apesar dos protestos do arenista 
Murilo Badaró que afirmava: “militar também é povo”. Como era de se esperar, após a retirada dos recrutas da 
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Desta forma, os debates foram marcados por manifestações acaloradas das galerias, seja para 

dar apoio aos parlamentares, seja para vaiar os que defendiam restrições. Diante da 

conturbada sessão que se iniciava com manifestações populares nas galerias e agressões 

físicas entre os parlamentares,161 de acordo com o senador José Sarney, presidente da Arena, o 

Congresso perdera sua postura de poder. Entristecido, o senador declarou que a agitação nas 

galerias era um desrespeito ao legislativo (J.B., 23 ago. 1979, p. 04). Sarney parecia 

desacostumado com a liberdade de manifestação do popular. 

 Com galerias lotadas e os ânimos acirrados, teve início a sessão definida por muitos 

como a “batalha da anistia”. A ordem do dia previa a votação do projeto de lei, tendo o 

parecer n.o 78 da Comissão Mista favorável ao substitutivo elaborado por Ernani Satyro. Logo 

no início da sessão, o substitutivo apresentado pelo líder da bancada do MDB, Freitas Nobre 

(SP), pelo deputado Ulysses Guimarães e pelo senador Paulo Brossard, foi rejeitado, em 

votação nominal, por 209 votos contrários e 194 votos favoráveis. Tal substitutivo (Emenda 

n.o 07) já havia sido rejeitado na Comissão Mista e previa uma ampla anistia, porém, ele 

excluía do benefício os torturadores e os agentes do regime.  

Segundo Greco (2003), dos três núcleos considerados essenciais pelo movimento pela 

anistia – a reciprocidade, a questão dos mortos e desaparecidos e a tortura – apenas o primeiro 

foi equacionado a contento no substitutivo apresentado pelo MDB. O segundo foi 

precariamente contemplado e a questão da tortura foi abordada de forma lacônica. Parte-se, 

aqui, da perspectiva de que a análise da historiadora evidencia um silêncio que atravessou o 

debate no Congresso e atingiu, até mesmo, a historiografia: a questão dos militares cassados 

por não compactuarem com o regime ditatorial. Ao apontar os três principais temas debatidos 

e considerados essenciais pelo movimento pela anistia, Heloisa Greco (2003) evidenciou o 

enquadramento da memória que ocorrera no período e a delimitação dos fios a tecerem a 

história. Os “pontos essenciais” do debate acerca da anistia corroboraram para a construção da 

memória da resistência. Mais uma vez o silêncio se fez presente. A resistência armada contra 

a ditadura, ao longo dos debates sobre a anistia, surgiu como principal vítima do regime e, 

dessa forma, os diferentes grupos que resistiram à ditadura foram postos sob uma única 

roupagem: aqueles que lutaram pela restauração da democracia. Segundo Ridenti (2004), é 

um anacronismo analisar aquele passado com base em uma ideia de democracia estabelecida 

                                                                                                                                                         
Aeronáutica, as galerias do Congresso ficaram lotadas por manifestantes partidários da anistia ampla, geral e 
irrestrita. (JORNAL do Brasil. Nas galerias, a disputa das torcidas. 23 ago. 1979, p. 04). 
161 Diante da celeuma vinda das galerias, o deputado Erasmo Dias (Arena-SP), por exemplo, respondia ao 
público com gestos obscenos e os deputados José Maurício (MDB-RJ) e Nagib Haickel (Arena-MA) chegaram a 
trocar agressões físicas. (A PÁGINA VIRADA. Veja, São Paulo, 29 ago. 1979, p. 22). 
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posteriormente e consolidada no presente. A heterogeneidade do grupo de resistentes, bem 

como seus projetos – nem sempre democráticos – foram silenciados em prol de uma memória 

vitimizadora.162 Nessa dissolução e rearticulação da memória das vítimas, as memórias acerca 

da resistência dos jovens militantes se sobrepõem aos milhares de militares punidos, cassados 

e torturados por não apoiarem o golpe de 1964. Dessa forma, assume-se, neste trabalho, a 

perspectiva de que, no contexto da transição, a supervalorização da ideia de “democracia” fez 

com que muitas experiências e lutas do passado – experiências que não faziam sentido 

naquele contexto de transição, em que os regimes socialistas se encontravam em decadência – 

fossem silenciadas.  

 No Congresso, em meio aos debates acerca da anistia aos “terroristas” ou aos 

torturadores, o quadro do passado se consolidou: o embate entre vítima e algoz, democratas e 

ditadores, entre a liberdade e o arbítrio. Nesse quadro, não havia espaço para meio termo. 

Onde estariam os militares supostamente “subversivos” ou “comunistas” que não aderiram à 

luta armada, mas que também não apoiaram a ditadura? Eram, de fato, comunistas? 

Representavam ameaça à nação como em 1946? Pelo projeto de anistia do governo, tais 

militares continuariam fora das Forças Armadas, ainda eram os “indesejáveis da pátria”. 

   Com a derrota de seu substitutivo no Congresso, o MDB passou a apoiar a emenda 

apresentada pelo deputado e jurista Djalma Marinho (Arena-RN), que propunha uma anistia 

ampla e irrestrita que beneficiasse tanto os “terroristas”, quanto os agentes do regime. 

Segundo o autor da emenda, sua proposta era a única que sugeria uma anistia irrestrita porque 

enquanto o projeto da oposição não anistiava os torturadores, o projeto do governo não 

anistiava os “terroristas”. Mais tarde, Marinho afirmou: “Era como se cada lado protegesse a 

sua violência. Só minha emenda anistiava todos” (SARDENBERG, 24 ago. 1979, p. 11). 

Desse modo, o parlamentar destacou sua concepção acerca da anistia: 

Tenho a anistia como uma proposta de pacificação. É iniciativa de inspiração 
política para fins políticos. O esquecimento dos fatos, a amnésia coletiva, em relação 
ao passado, é da sua essência e natureza. Perdoa-se a história. Não se perdoam os 

                                                 
162 Segundo Bruno Groppo (2015), dentre os mitos destinados a consolidar uma nova identidade coletiva no 
contexto de transição podemos apontar aquele em que a sociedade aparece como vítima inocente da ditadura, 
bem como a imagem heroica de uma sociedade que, em sua maioria, resistiu ao arbítrio da ditadura. Desse 
modo, nas novas narrativas históricas pós-ditatoriais, os aspectos do passado que não estão conformes a essas 
representações são oportunamente esquecidos, contidos ou minimizados (GROPPO, 2015, p. 13). Nessa mesma 
direção, Daniel Aarão Reis Filho (2004) destacou que a sociedade tem tido dificuldades em compreender como 
participou da construção da ditadura, que teve na tortura uma política de Estado. Segundo o autor, diante de tal 
dificuldade, tendeu-se a estigmatizar os militares como “gorilas”, culpados por todo o arbítrio da ditadura. Em 
contrapartida, os que resistiram se transformam – em bloco – em uma resistência democrática. Com uma 
memória vitimizadora, a nação que construiu a ditadura absolveu-se e selou o silêncio tanto sobre a participação 
da sociedade na instauração da ditadura, quanto sobre os principais projetos da resistência. Desse modo, 
apresentar-se como vítima tornou-se um álibi que esconde as responsabilidades coletivas reais. 
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homens. Apagam-se da memória coletiva os traços do conflito, os marcos do 
radicalismo. A anistia não importa em julgamento. A abrangência é inerente ao 
conceito e a discriminação estranha aos elementos que a constituem (Idem, ibidem). 

 No Congresso, Djalma Marinho – que mantinha certa independência resguardando-se 

do governo com suas conhecidas posições liberais – observava, silencioso, os elogios da 

oposição à sua emenda, que modificava o substitutivo de Ernani Satyro. Mesmo propondo a 

anistia aos torturadores, Marinho obteve expressivo apoio da oposição. Como um apagamento 

total dos conflitos do passado, a anistia proposta por Marinho visava o silêncio sobre o 

passado e a retomada do tempo como se nada tivesse ocorrido. Desse modo, de acordo com a 

proposta do arenista o passado se tornaria “inimputável”, tanto do lado do governo quanto do 

lado da resistência. 

O apoio da maioria dos emedebistas à proposta do arenista vinha sendo noticiado 

havia algum tempo. No início de julho, perguntado se o MDB votaria com o governo, 

Marcelo Cerqueira disse que sim e argumentou: “se o governo mandar um projeto diminuindo 

de um ano a pena de um companheiro, eu votaria a favor” (MOVIMENTO, 2-7 jul. 1979, p. 

08 apud GRECO. Op. cit. p. 285). Florim Coutinho (MDB-RJ), por exemplo, vangloriava-se 

por, segundo ele, ter sido o primeiro a apresentar um projeto de anistia no Congresso, já em 

1974. Naquele período, seu projeto foi rejeitado porque consideraram que aquele não era o 

momento de anistiar, visto que a luta armada ainda não havia sido eliminada. Em 1979, o 

parlamentar deu seu apoio ao projeto de anistia encaminhado pelo governo, alegando que 

aquela era a anistia possível para o momento. Na mesma linha de Florim Coutinho, Jorge 

Cury (MDB-RJ) afirmava que qualquer tipo de anistia era um ganho e, dessa forma, legava ao 

futuro a tarefa de ampliar a medida e julgar a ditadura (Idem, p. 1654). Entretanto, no futuro 

seria possível desenterrar tal passado silenciado e restabelecer o elo entre a história e 

memória? O passado exumado ainda faria sentido para as gerações futuras que não 

receberiam a “seiva” de tal experiência? 

Nesse contexto, nem toda a bancada do MDB concordava com o encaminhamento da 

liderança em favor da emenda de Djalma Marinho. Sobre o posicionamento do partido, o 

deputado federal Elquisson Soares (MDB-BA) fez um discurso inflamado: 

[...] o partido da Oposição não pode mergulhar nas águas escuras deste Projeto, sob 
pena de não poder voltar às ruas. O MDB, se participar com o seu voto, dando apoio 
ao projeto governamental, será humilhado não só pela ditadura, mas o será, depois 
nas ruas, porque o povo não acreditará mais nos membros da Oposição brasileira. 
Por isto, Srs. Congressistas, discordando da orientação do meu Partido, tomo a 
iniciativa de, na tribuna, afirmar que antes de ter um compromisso com o MDB, eu 
tenho um compromisso com a Nação brasileira, que repudia o regime e repudia este 
projeto. Neste caso, o meu voto, na medida em que o Partido como um todo, não 
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assumiu a posição da abstenção, que me parecia a mais correta, deixando que a 
ARENA assumisse o monstruoso projeto governamental e para não participar, 
portanto, para não me afogar nessas águas ditatoriais, venho à tribuna para afirmar, 
Sr. Presidente, para que conste no Anais, que, ao lado de outros companheiros – e 
não são poucos – nos declaramos contrários a qualquer participação do MDB na 
votação do projeto governamental. Damos, portanto, o nosso voto contra a iniciativa 
do Governo (ANISTIA, 1982, v. 2, p. 136).  

 Apesar dos protestos de alguns parlamentares emedebistas, como Elquisson Soares, 

em vez de abster-se da votação da anistia, a liderança do MDB preferiu apoiar a Emenda do 

arenista Djalma Marinho. A liderança da oposição considerou que a emenda de Marinho, 

vinda de um governista, poderia sensibilizar os arenistas e, aprovada, a medida cobriria o 

passado com o “véu do eterno esquecimento”. 

 Frente às dificuldades de aprovação de uma anistia que punisse os torturadores e 

anistiasse os “terroristas”, o MDB desistiu de todos os seus destaques, requerendo, apenas, a 

votação da emenda de Djalma Marinho que mantinha os benefícios aos responsáveis pela 

repressão por parte dos agentes do governo, mas também anistiava aqueles que o projeto 

original pretendia excluir do benefício. A proposta de Marinho visava uma anistia ampla e 

que cobrisse o passado de conflitos com o manto do esquecimento, seja de um lado ou de 

outro o passado deveria ser esquecido. 

Diante da possibilidade de aprovação da emenda de Djalma Marinho e do possível 

veto do Presidente Figueiredo à proposta de anistia,163 o Ministro da Justiça, Petrônio Portella, 

e alguns governadores foram mobilizados para dissuadir os dissidentes arenistas que votariam 

a favor da emenda. Todavia, o resultado apertado da votação na Câmara, mesmo rejeitando a 

proposta, revelou que o governo perdia o controle sobre parte da bancada arenista e, ao 

mesmo tempo, revelou uma oposição hesitante. Sobre a emenda, o presidente da Arena, 

senador José Sarney lamentou que se tivesse verificado discrepâncias acerca do que fora 

fixado pelo partido em relação à anistia. Já o senador Jarbas Passarinho demonstrou alívio 

com o resultado da votação, uma vez que não duvidava do prestígio e influência de Djalma 

Marinho (J.B., 23 ago. 1979, p. 04). 

                                                 
163 Havia rumores de que o Presidente da República vetaria a anistia, caso o projeto fosse muito ampliado no 
Congresso (GRECO, 2003). A proposta de Marinho, de fato, conseguiu atrair o apoio de 15 arenistas, obtendo 
201 votos, mas foi derrotada por pequena margem, já que 206 deputados votaram contra. Os dissidentes arenistas 
foram: Wilson Falcão (BA), Ubaldo Dantas (BA), Haroldo Sanford (CE) Paulo Lustosa (CE), Jorge Vargas 
(MG), Magalhães Pinto (MG), Djalma Marinho (RN), João Faustino (RN), Geraldo Bulhões (AL), Murilo 
Mendes (AL), Carlos Wilson (PE), Paulo Torres (RJ), José de Ribamar Machado (MA), Antônio Mariz (PB) e 
João Câmara (MS). De acordo com Mezarobba (2006), ainda que a emenda de Djalma Marinho fosse aprovada 
na Câmara, seria certamente derrubada na votação seguinte no Senado. O governo contava com maioria folgada 
no Senado graças a sua bancada de 41 senadores, sendo 21 eleitos indiretamente, os chamados “biônicos”. 
Diante da ampla maioria, o MDB tinha uma representação de 25 parlamentares no Senado. 
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 Descontente com o resultado das votações no Congresso, diante da rejeição de seu 

substitutivo e da Emenda do arenista Djalma Marinho, a bancada do MDB tornou pública 

uma declaração de voto em que lamentava o substitutivo apresentado pelo deputado Ernani 

Satyro. Todavia, após os debates, restou ao MDB aceitar o substitutivo do relator 

encaminhado ao Presidente da República. Por mais que o partido da oposição tenha tentado o 

mínimo de negociação para que a anistia fosse ampliada, o projeto avançou apenas até o 

ponto em que o governo permitiu. 

 Sem cerimônia especial, em 28 de agosto, o presidente Figueiredo sancionou a Lei 

6.683 que concedeu anistia aos envolvidos em “crimes políticos” e “conexos” no Brasil, no 

período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. Diferentemente da data em que 

enviou o projeto ao Congresso, dessa vez não houve alarde e comoção, a sanção foi 

“melancólica” e “quase ninguém viu”, como destacou a imprensa. O presidente Figueiredo 

estava sério e inexpressivo, desta vez não se comoveu (J.B., 29 ago. 1979, p. 04). Como 

destacado por Greco (2003), decididamente não seria a reedição do dia mais feliz de sua vida.  

 A reportagem de capa do Jornal do Brasil na edição de 29 de agosto de 1979 trazia 

estampada uma foto de presos políticos deixando a prisão em recife. A imagem de dois dos 

quatro presos que foram contemplados pela anistia na Colônia Penal do Bom Pastor, trazia a 

seguinte legenda: “Valmir Costa e Edilson Freire deixam prisão alegres e tristes”. A imagem, 

bem como a legenda, revela o clima de frustração diante da anistia concedida pelo governo, 

apesar da alegria por receberem a liberdade. Os presos explicaram o misto de sentimentos: 

“alegria porque a liberdade é o bem mais importante do homem, e tristeza porque muitos 

companheiros não estão tendo a mesma sorte” (Idem) Os quatro presos libertados se 

despediram dos companheiros emocionados e com a promessa de que continuariam a lutar 

pela ampliação da anistia, sabia-se que a questão ainda não fora definitivamente resolvida e 

que a anistia concedida pelo governo não representaria o ponto final daquela história (Idem). 

A justiça e a reparação ainda estavam a cargo do futuro. 

 A lei excluiu mais de mil punidos pelo regime, dentre eles os chamados “terroristas” 

que haviam se envolvido na luta armada e, além disso, condicionou a procedimentos 

burocráticos e à disponibilidade de vagas o retorno de servidores civis e militares aos seus 

antigos cargos. Além disso, ainda estabeleceu que caberia aos familiares provarem o 

desaparecimento de vítimas do regime para que pudessem receber uma “declaração de 

ausência”.  

 Vale ressaltar, ainda, que a lei criou obstáculos para futuras tentativas de investigação 

e punição dos agentes do governo que praticaram torturas e assassinatos. De acordo com os 
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militares, a anistia aos crimes “conexos” evitaria revanchismos, uma vez que a “Revolução de 

1964 não permitiria retrocessos”, como destacou o general Ernani Airosa, chefe do Estado 

Maior do Exército (J.B.,29 ago. 1979, p. 04). Desse modo, a anistia funcionaria, no que se 

refere à violência empreendida pelo regime, como a imposição do perpétuo silêncio e a 

garantia da impunidade àqueles que participaram da repressão aos “indesejáveis da pátria”. 

Soterrando tal passado, a lei de anistia poderia garantir que a experiência fosse esquecida? 

 Segundo Heloísa Greco (2003), a lei de anistia de 1979, com a interdição do passado, 

representou uma estratégia de esquecimento e silenciamento em relação à repressão 

perpetrada pela ditadura no Brasil. Segundo a historiadora, a reciprocidade da lei, em relação 

aos crimes conexos, a declaração de ausência aos desaparecidos e a exclusão dos 

“terroristas” do benefício da anistia, podem ser caracterizados como um ocultamento da 

verdade e interdição da memória. A lei de anistia, com tais prerrogativas, tem gerado, desde 

então, um sentimento de impunidade, de manutenção do status quo e, consequentemente, de 

frustração no que diz respeito às vítimas do regime. 

 A leitura dos debates parlamentares em torno do projeto de anistia – na Comissão 

Mista e no plenário do Congresso – evidencia que a Arena cumpriu o seu “dever” – mesmo 

com alguns dissidentes – e seguiu as orientações do governo no que se refere ao alcance da 

anistia. Apesar da emenda de Djalma Marinho, que causou certa tensão no Congresso e a 

dissidência de 15 arenistas, prevaleceu a anistia dentro das possibilidades que o governo 

traçou. A ideia central era uma autoanistia para o regime ditatorial e a possibilidade de trazer 

de volta ao país lideranças políticas que minassem a oposição, visto que o sistema bipartidário 

chegaria logo após a concessão de anistia e a volta dos exilados. Como ressaltaram muitos 

arenistas, a anistia seria o sinônimo de desintegração da oposição; enquanto o MDB aprovava 

a lei de anistia – medida pela qual havia lutado por longos anos – estava aprovando, também, 

sua autodestruição. Aquele era o preço da “conciliação”.  

 Diante da possibilidade de perder a sua principal bandeira, a oposição debateu-se em 

torno da questão da anistia aos chamados “terroristas”. Conforme já expresso, o substitutivo 

do MDB visava anistiar também os envolvidos na luta armada, mas, em contrapartida, visava 

punir os agentes do governo envolvidos em atos de tortura e assassinatos de presos políticos. 

Com a irredutibilidade da bancada majoritária, a Arena, em relação à punição dos agentes do 

governo, o MDB apostou na emenda do arenista Djalma Marinho, que, apesar de não punir os 

torturadores, concedia anistia aos “terroristas”. Muitos emedebistas consideravam a emenda 

de Marinho um ganho, apesar de que a luta para punir os torturadores deveria continuar. 
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Outros preferiram abster-se da votação e não compactuar daquele projeto que era marcado 

pela impunidade dos agentes do governo. 

 Nesse sentido, no que se refere ao MDB, percebe-se um partido, de certa forma, 

heterogêneo e hesitante. Alguns emedebistas afirmavam que apoiariam a anistia da forma 

como foi encaminhada pelo governo, pois esta representava um passo possível rumo à 

redemocratização do país, desse modo, o ajuste de contas com o passado deveria vir quando a 

democracia estivesse totalmente restabelecida no país. Naquele momento de negociação e 

impasses, caberia à nação soterrar o passado, mesmo que provisoriamente. 

 Segundo Thomas Skidmore (1991), a anistia foi uma transação política negociada que 

legou ao futuro a tarefa de reavaliar a questão: 

Os líderes da oposição sabiam que só podiam passar a um regime aberto com a 
cooperação dos militares. Poderia haver futuras tentativas de reabrir a questão, 
especialmente por parte daqueles mais próximos das vítimas da tortura. Mas por 
enquanto os políticos brasileiros receberam uma lição, para o melhor ou o pior, 
sobre a arte da “conciliação” (SKIDMORE, 1991, p.426). 

 A tradicional ideia de conciliação, existente em diversas anistias concedidas ao longo 

da história do Brasil republicano, levou o Congresso e a nação a silenciarem-se acerca da 

violência da ditadura. Todavia, notamos que naquele ano de 1979 as vítimas do regime que 

foram “anistiadas”, bem como os parlamentares do Congresso Nacional, não abriram mão de 

um ajuste de contas com o passado, mas suspenderam a experiência, por meio da anistia, sem 

que esta suspensão remetesse ao esquecimento. Nesse sentido, nos discursos dos emedebistas 

no Congresso, notamos a clara ideia de conciliação, mas não de esquecimento. Os 

parlamentares do MDB aceitaram o pacto de silêncio em prol da redemocratização do país, 

mas advertiram para a necessidade de rompimento de tal pacto no futuro. 

De acordo com Carlos Fico (2009), pode-se alegar que as negociações parlamentares, 

num regime autoritário, se dão entre partes que detém recursos muito diferenciados. Ainda 

assim, como se vê pela posição de seus parlamentares mais resistentes, o MDB tinha a opção 

de votar contra ou de abster-se, mas optou por participar do processo parlamentar de 

aprovação da anistia, aprovando o substitutivo da Comissão Mista. Diante das dificuldades de 

negociação em torno da anistia, podemos afirmar que o “MDB teria dado os anéis para não 

perder os dedos”. 

 Com a anistia, os 15 anos de repressão entre 1964 e 1979 foram retirados da discussão 

da esfera pública. A anistia passou uma “esponja” sobre o passado ditatorial e, no âmbito 

jurídico, os crimes da ditadura foram silenciados. Mas os exilados, apesar da euforia do 

regresso à pátria, logo se lembrariam das agruras do passado. Apesar da anistia, as vítimas do 
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regime não estavam dispostas a esquecer suas amargas experiências. Muitos ainda traziam 

consigo a memória da dor, da perda, da separação e das inúmeras ausências. Após a anistia, 

grupos de vítimas e familiares passaram a desenterrar o passado soterrado e narrar as 

experiências vividas; todavia, no que se refere aos agentes do governo, amparados pela 

anistia, continuaram em silêncio ou mesmo negando que tal passado, de fato, tivesse ocorrido. 

Diante do lapso provocado pela anistia, intensificaram-se as batalhas de memória. Era preciso 

preencher as lacunas deixadas pelo silêncio. 

A partir de setembro de 1979, os exilados começaram a retornar ao Brasil, dentre eles, 

Prestes, Brizola, Arraes, Julião e vários outros líderes políticos. Carlos Lacerda, Juscelino 

Kubitscheck e João Goulart morreram antes mesmo de serem atingidos pelo benefício. 

Alguns presos políticos tiveram sua punibilidade cancelada e, em 20 de novembro daquele 

ano, o Presidente Figueiredo concedeu indulto a cerca de vinte presos políticos que ainda 

cumpriam penas. Como indulto de natal, concedeu o benefício a todos os presos políticos 

condenados a até quatro anos de prisão e que já teriam cumprido um terço da pena. Alguns 

tiveram suas penas reduzidas, o que significou liberdade em alguns casos. No mesmo período 

ocorreu o arquivamento de processos sobre tortura e desaparecimentos (MEZAROBBA, 

2009). Tais medidas, adotadas logo após a anistia de agosto de 1979, deram mostras de que a 

maior preocupação do governo não era a manutenção dos presos políticos, pois muitos 

receberam o indulto logo em seguida à anistia. Sua principal preocupação era, sim, a chamada 

“autoanistia”, ou seja, apagar os rastros da repressão e interditar o passado, além da 

manutenção dos feitos da “Revolução”. Em meio a toda a euforia do retorno dos exilados, por 

meio da anistia o governo apagava, também, os rastros da repressão do regime ditatorial e 

“conciliava” a nação sem que as principais “obras da Revolução” fossem desfeitas. 

Pulverizado o comunismo e fragmentada a oposição, a anistia selara a vitória, pelo menos no 

campo político, do movimento de 1964. 

Apesar do enfraquecimento do comunismo na esfera nacional e internacional, o veto 

das Forças Armadas à reintegração dos militares cassados revelava a permanência de uma 

memória que há muito se transformara em dever, isto é a memória da “traição”. Se em 1945, 

“traidores” como Prestes não foram admitidos no seio das Forças Armadas, em 1979 a figura 

de Lamarca passou a ilustrar a resistência das Forças Armadas contra as “traições”. O 

esquecimento era inegociável; os militares continuariam rememorando as traições cometidas 

em seu próprio meio. 

Se os dois principais pontos discutidos no parlamento foram a reciprocidade da lei e a 

exclusão, pelo governo, dos que cometeram crimes de sangue, mais uma vez um silêncio se 
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fez presente: a questão dos militares cassados por atos administrativos ao longo do regime. 

Sem que a anistia os beneficiasse, os “traidores da Revolução” continuaram na busca por 

justiça e reparação. Assim como em 1945, as Forças Armadas não aceitariam os “traidores” 

de volta às suas fileiras. Desse modo, a questão dos militares cassados, a busca pelos 

desaparecidos e a luta por reparação levaram as vítimas a não permitirem que a página 

daquela história de conflitos fosse virada. As vítimas começavam a “contar sua história” e o 

passado, aos poucos, começava a ser exumado, mas sob a negação e o silêncio dos militares 

que protagonizaram tais experiências. 164 Como afirmou o poeta Carlos Drummond de 

Andrade (1979), a anistia demandava ao futuro uma segunda edição de seu espírito. Por ora, 

para o governo o que importava era o apagamento da repressão e a volta dos líderes políticos 

exilados. 

Os debates em torno da anistia em 1979 demonstraram que para as vítimas do regime 

ditatorial, bem como para os parlamentares da oposição, a questão não se encerraria com a 

promulgação da Lei 6.683. Enquanto o governo ditatorial tomou a anistia como um ponto 

final nas disputas e conflitos do passado, para as vítimas ainda haveria um longo caminho a 

trilhar em busca de reparação. Além disso, os parlamentares do MDB, ao debaterem a anistia, 

por temerem retratações do Executivo, legaram ao futuro a tarefa de reparar o passado. Desse 

                                                 
164 O silêncio imposto pela anistia de 1979 não trouxe consigo o esquecimento. Enquanto os agentes do governo 
se mantinham em silêncio, subtraindo um passado marcante para as vítimas do regime, a anistia revelava a cada 
dia suas contradições: enquanto os torturadores seguiam impunes, centenas de pessoas continuavam 
desaparecidas e milhares de servidores continuavam afastados de seus cargos. Desse modo, o silêncio de um 
lado alimentava ainda mais o dever de memória do outro. Os debates sobre a anistia no Congresso em 1979 
revelaram que enquanto os parlamentares do MDB legaram ao futuro a tarefa de reparar o passado ditatorial, 
para os militares no poder a questão da anistia estava encerrada a partir da promulgação da Lei. Nesse raciocínio, 
dois pontos eram inegociáveis para a cúpula militar, isto é, o silêncio em torno da repressão e a não reintegração 
dos militares cassados. Entretanto, além desses dois entraves da lei, logo a questão do silêncio em torno dos 
desaparecimentos e das torturas evidenciariam os “lapsos da memória” causados pela anistia de 1979. Ainda 
durante os debates no Congresso em 1979, familiares de desaparecidos, vítimas da repressão do regime 
autoritário, encontraram os primeiros túmulos clandestinos no cemitério Dom Bosco, em Perus-SP. O fato teve 
grande repercussão na imprensa e reacendeu a questão dos desaparecimentos, das torturas e dos crimes conexos. 
Além disso, o debate sobre a punição aos torturadores foi intensificado no início do ano de 1981, quando Inês 
Etienne, ex-presa política, denunciou a existência da “Casa da morte” em Petrópolis. Segundo a ex-dirigente da 
Vanguarda Popular Revolucionária, o lugar funcionava como um local de torturas e extermínios da oposição por 
parte de agentes do Centro de Informações do Exército (CIE). Naquela casa isolada, segundo Inês Etienne, 
teriam desaparecido pelo menos nove militantes. Além disso, a ex-presa política denunciou a participação do 
psiquiatra Amílcar Lobo, que auxiliava os agentes do governo na “Casa da Morte”. As denúncias realizadas por 
Inês Etienne ocuparam as capas dos principais jornais e revistas da imprensa brasileira. Voltava à tona, mesmo 
após a anistia, a questão das torturas e da impunidade aos agentes do governo. Diante da grande repercussão, 
Inês Etienne afirmou que suas denúncias não tinham um caráter de revanchismo, apenas pretendia evidenciar a 
verdade e contribuir para o esclarecimento dos crimes do período ditatorial. Tanto a ex-presa política quanto a 
imprensa passaram a defender uma conciliação nacional, visto que a anistia viera para selar um pacto de silêncio 
em torno da ditadura (TELES, 2009). 
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modo, as negociações de agosto deixaram claro que a anistia de 1979 representaria apenas a 

primeira etapa de uma longa caminhada, seja para soterrar ou escavar o passado. 165 

 

O velho de novo 
 

Promulgada a anistia em agosto, os exilados começavam a pisar em solo brasileiro. 

Mas o que trariam na bagagem? Alfredo Sirkis, militante de esquerda durante a ditadura 

militar no Brasil, narrou a experiência que teve ao desembarcar no Rio de Janeiro após nove 

anos de exílio: 

Me senti apenas anistiadão e feliz, até segunda ordem.[...] Pois é. Voltei nove anos 
depois num dia de sol, Rio quarenta graus. Sem ódio e sem medo, sem ilusões mas 
sem desesperança.[...] pra início de conversa, quero ser apenas um contador de 
histórias (SIRKIS, 1980, p. 9-10). 

 
Setembro de 1979. Ao lado do vidro fumê do novo Galeão, familiares e amigos 

aguardavam a chegada dos anistiados que estiveram exilados durante a ditadura militar. Eram, 

pois, recebidos com uma emoção particularmente intensa, não apenas pelos familiares e 

amigos, mas também pela imprensa que noticiava a chegada daqueles brasileiros. Dessa 

forma, entre o final daquele ano e o início de 1980, o Galeão se tornou o principal ponto de 

reencontro entre os exilados de outrora – com seus cacos de sonhos – e um Brasil latente 

(SIRKIS, 1980). Como destacado no relato de Alfredo Sirkis, por ora não havia lugar para 

ódios, ressentimentos e desesperanças; era hora da reconstrução da nação, ou do encontro 

“consigo mesma”. Os exilados se empenhavam em contar suas histórias, narrar o vivido, mas 

                                                 
165 Logo após a anistia de 1979, o tema continuou gerando debate, principalmente no que se refere à reintegração 
de militares cassados. Como o retorno dos anistiados aos seus antigos cargos ficou condicionado à análise de 
comissões, um ano após a aprovação da lei 6.683, o Comitê Brasileiro da Anistia divulgou um levantamento 
demonstrando que apenas 34 militares, dos 7.488 que deveriam ser beneficiados pela lei, conseguiram 
reintegração ao serviço ativo. A situação dos anistiados civis não era diferente; em estados como Minas Gerais, 
por exemplo, até 1980 o governo não havia revertido ao antigo cargo nenhum funcionário atingido pela lei de 
anistia. Naquele mesmo ano, o deputado Célio Borja (PDS-RJ) apresentou um projeto que acrescentava 
parágrafos à lei de anistia de 1979.  Diante do marasmo em relação à reversão à ativa de servidores civis e 
militares, o deputado Célio Borja propunha facilitar o retorno à ativa ou a aposentadoria dos servidores que, 
processados, não foram condenados judicialmente. O projeto foi aprovado em todas as comissões técnicas da 
Câmara e do Senado, entretanto o Presidente Figueiredo vetou a proposta sob a alegação de caberia apenas ao 
Executivo propor medidas em torno da anistia (MEZAROBBA, 2009). Sob a justificativa de que a Lei de 
Anistia n.o 6.683 não havia sido ampla, geral e irrestrita, em junho de 1985 – já durante o governo civil de José 
Sarney – o deputado Alencar Furtado (PMDB-PR) apresentou um novo projeto de anistia para ser analisado pelo 
Congresso Nacional. A proposta concedia anistia aos que cometeram crimes políticos e eleitorais aos que 
tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores punidos com base nos Atos Institucionais entre 02 de 
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. O deputado ressaltava que muitos punidos não foram revertidos aos 
seus cargos e tampouco ressarcidos de seus prejuízos acarretados pela arbitrariedade do regime. Sem obter êxito, 
o projeto foi arquivado em fevereiro de 1987. 
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logo as lacunas deixadas pela anistia se tornariam um problema para a constituição de tais 

narrativas. 

Heloísa Greco (2003) ressaltou que mal a anistia de 1979 foi promulgada, suas 

contradições começaram a aparecer, intensificando-se ao longo do segundo semestre daquele 

ano. O gigantesco aparelho repressivo ainda estava em pleno funcionamento, isto é, a Lei de 

Segurança Nacional, o SNI e os DOI-CODIs continuavam intactos evidenciando as 

contradições da abertura do regime militar. Os anistiados voltariam ao Brasil, deixariam as 

prisões ou sairiam da clandestinidade, mas continuariam inseridos dentro do sistema de 

prevenção do governo contra o inimigo interno. Mesmo anistiados, continuariam reféns do 

governo.166  

Depois da “Batalha da Anistia” e o retorno dos exilados, a criação dos novos partidos 

ocupou a agenda política e a imprensa do país. 167  O arenista dissidente Djalma Marinho, que 

havia proposto a ampliação da anistia, afirmava que não era uma “viúva hindu” presa ao 

passado; estava pronto para novos caminhos e não morreria com a “moribunda” Arena. 

Enquanto o presidente da Arena, José Sarney, marcava “na ponta do lápis” cada integrante de 

seu partido que integraria a nova legenda, Ulysses Guimarães, líder do MDB, ficava irritado 

quando questionado pela imprensa sobre a possível dissolução do sistema bipartidário. O 

emedebista garantia que seu partido não temia a dissolução diante do retorno de Brizola ou 

Prestes (J. B., 29 ago. 1979, p. 04). Como era previsto, mesmo antes da votação do projeto de 

anistia, aquele seria um golpe fatal no sistema bipartidário da política brasileira, uma vez que 

Brizola, conforme destacou a Folha de São Paulo, não abria mão de fazer “oposição a 

oposição” e queria um novo partido “como uma criança quer um brinquedo” (F. S. PAULO, 

29 ago. 1979, p. 04). 

                                                 
166 É importante ressaltar que, mesmo após a anistia, ainda ocorreram atos repressivos por parte de grupos 
paramilitares, bem como ações clandestinas dos órgãos de segurança. A repressão tinha como foco os 
movimentos envolvidos com a anistia e a redemocratização do país. No dia da promulgação da Lei 6.683, em 28 
de agosto, em Porto Alegre e Belo Horizonte foram distribuídos panfletos anônimos que ameaçavam Leonel 
Brizola, caso retornasse ao Brasil: “Leonel Brizola pisará em território brasileiro mas por poucos momentos, pois 
aqui não ficará vivo” (Panfleto anônimo. Apud: GRECO, 2003). Em Pernambuco, ocorreu tumulto na chegada 
de Miguel Arraes. Na capital mineira ocorreram diversos atentados a bomba. As greves nas fábricas se 
intensificavam, o número de grevistas punidos e mortos também. A anistia não trouxera mudanças profundas e 
estava longe de cumprir o propósito de conciliação nacional. 
167 Em 17 de outubro, como já era previsto, o presidente Figueiredo enviou ao Congresso Nacional a proposta de 
dissolução do sistema bipartidário e abriu o período para a criação de novos partidos. A lei dos partidos foi 
aprovada em novembro e, ainda no ano de 1979, já estavam formadas novas legendas partidárias. Grande parte 
da Arena se reorganizou no Partido Democrático Social (PDS); a maior parte do MDB formou o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB); foram criados o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT); a partir das bases do movimento operário, surgiu o Partido dos Trabalhadores 
(PT); liderado por Magalhães Pinto e Tancredo Neves, surgiu o Partido Popular (PP). 
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Outro importante exilado aguardado pelo governo militar para promover a 

fragmentação da oposição era Luiz Carlos Prestes. Diante das expectativas pelo retorno do 

velho comunista, no dia 20 de outubro de 1979, em uma tarde cinzenta e imprecisa, pisava em 

solo brasileiro – após oito anos de exílio – aos 82 anos de idade, Luiz Carlos Prestes. 

Acompanhado por correligionários, amigos, familiares e por seu advogado Sobral Pinto, 

Prestes fora recebido por cerca de cinco mil pessoas no aeroporto do Galeão. Diante da 

multidão, o lendário “Cavaleiro da Esperança” defendeu a continuidade da luta pela anistia 

ampla, geral e irrestrita e declarou: “venho como simples cidadão, mas comunista” (F. S. 

PAULO, 21 out. 1979, p. 08).  

Dias antes de seu retorno ao Brasil, em entrevista concedida em Paris, o então 

secretário geral do PCB destacou suas expectativas em relação ao país e ao Partido: 

Volto para lutar pela legalização do Partido Comunista Brasileiro. Sem a 
participação de comunistas, de progressistas, não há democracia. E uma democracia 
mutilada é a negação da democracia. Volto para participar da luta popular pela livre 
organização de todas as correntes e movimentos de opinião políticos (JORNAL DO 
BRASIL, 20 out. 1979, p. 10). 

O velho comunista pretendia continuar a luta do passado. Após um longo período de 

clandestinidade, de exílio e de reavaliação do vivido, Luiz Carlos trazia consigo a bagagem do 

passado político do qual fora um dos personagens centrais. Mas os tempos eram outros; 

Prestes e seus correligionários não arrastavam mais multidões como em 1945. Além disso, o 

contexto internacional evidenciava a decadência dos governos de ideologias comunistas, 

diferentemente do contexto pós-guerra em 1945, o comunismo já não representava grande 

ameaça.  

Sobre o retorno de Prestes ao país, o Jornal do Brasil publicou em 1981 um artigo do 

então Ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Mattos. Em seu texto, o Ministro ressaltava o 

“desajustamento histórico” de Luiz Carlos Prestes naquele início da década de 1980: 

Nos ventos da anistia, no passo manso de sua senilidade, retorna o Cavaleiro. Não 
mais o líder de outrora, mas travestido agora pelos próprios companheiros em 
caricata figura do folclore político. O traidor de 35 é, hoje, uma voz solitária, um 
esquecido e inconveniente fardo, tão velho e ultrapassado (JORNAL DO BRASIL, 
31 mar. 1981, p. 04.). 

Luiz Carlos Prestes fora um dos beneficiados pela anistia de agosto de 1979. Após 24 

anos de vida clandestina no país (1947-1971) e oito anos no exílio em Moscou, o antigo líder 

da “Coluna Prestes” e lendário “Cavaleiro da Esperança”, era apontado pelo, Jornal do Brasil, 

como uma figura anacrônica, solitária e esquecida. Assim como ocorrera em 1930, quando o 
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lendário capitão perdera o apoio dos tenentes ao se recusar a participar do movimento 

liderado por Getúlio Vargas, Prestes mais uma vez estava sem soldados para a luta.  

As pessoas que o aguardavam no Galeão esperavam a figura histórica que empolgou 

multidões principalmente no período entre 1945/46. O velho comunista, mártir de duas 

ditaduras, que pisava em solo brasileiro em 1979, simbolizava o reencontro do passado com o 

presente; entretanto, restava saber se esse passado ainda encontraria lugar no “novo” tempo 

que se abria com a anistia. 

 O retorno ao Brasil estava carregado de simbolismo, uma vez que para o regime, 

Prestes continuava sendo a representação arquetípica do inimigo interno, o “traidor de 1935” 

e o “traidor da pátria” (GRECO, 2003). Atingido pelo AI-1 e condenado à revelia a 14 anos 

de prisão pela Auditoria de São Paulo,168 apesar de anistiado, Luiz Carlos Prestes trazia 

consigo as marcas do passado e um “inconveniente” fardo: a lembrança do levante de 1935.  

Aquela não era a primeira vez que Prestes se beneficiava com anistia. Também não era 

a primeira vez que sofrera a repressão em um período ditatorial. Como analisado 

anteriormente, o líder comunista vivera a experiência de quinze anos de ditadura varguista, foi 

perseguido e preso em 1936, condenado pela participação no Levante Comunista de 1935 e 

pelo assassinato da jovem Elza Fernandes. Contemplado pela anistia de 1945, Luiz Carlos 

Prestes deixou a prisão como um herói e mártir nacional. No final do ano de 1945, o líder 

comunista arrastava multidões para seus comícios; foi um dos Senadores mais votados no 

pleito eleitoral daquele ano e, na Assembleia Nacional Constituinte, lotava as galerias do 

Palácio Tiradentes durante seus famosos discursos. Naquele contexto, o Partido Comunista 

estava em seu apogeu no país. A participação da União Soviética na Segunda Guerra e a 

anistia deu um novo fôlego ao partido que foi legalizado e elegeu quinze parlamentares para a 

Assembleia Nacional Constituinte. O período entre 1945 e 1947 simbolizava o começo de 

uma nova realidade para os comunistas do Brasil; porém, havia um obstáculo no caminho, o 

fardo do passado, a tradição anticomunista no Brasil que não se cansava de “rememorar” os 

crimes de Luiz Carlos Prestes e seus correligionários. 

Enquanto em 1945 Prestes viu na anistia uma possibilidade de travar alianças e 

promover a “União Nacional”, em 1979 o líder comunista não se iludira com a anistia 

concedida pelo governo. Apesar de reconhecer avanços diante da possibilidade de retorno dos 

exilados, o comunista ressaltou que a anistia foi uma forma de o “poder militar” se legitimar 

                                                 
168 Prestes fora condenado pelo famoso caso das cadernetas encontradas em sua casa em São Paulo. Tais 
cadernetas continham anotações que, segundo o juiz que condenou Prestes, demonstravam uma tentativa de o 
líder comunista reorganizar o PCB. 
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no poder que, segundo Prestes, era formado por uma casta anticomunista cujos quadros foram 

selecionados pelos anticomunistas reacionários que compunham as Forças Armadas no Brasil 

(PRESTES, 2014). Repelindo as teses da direção do PCB de que o país atravessava um 

período de “transição”, Prestes não se cansaria de ressaltar que o que se via era uma 

continuidade do “poder militar”. Sem criar expectativas em torno da “transição” lenta, gradual 

e segura, o antigo líder do PCB logo se afastaria do partido.169 Diferentemente de 1945, 

momento em que os comunistas viram na anistia uma possibilidade de “União Nacional”, em 

1979 a anistia contribuiu para a fragmentação do partido. 

Após duas anistias, o antigo “Cavaleiro da Esperança” retornava ao país disposto a dar 

continuidade à luta pelo comunismo e pela ampliação da anistia. Desta forma, tentava juntar 

as pontas do passado e do futuro. Todavia, de um tempo ao outro, havia duas ditaduras e um 

passado impossível de ser ignorado.  

Sobre o passado do líder comunista, a Folha de S. Paulo destacou: 

Duro e enrijecido pelo cativeiro de uma década, em 1945, com 47 anos, o capitão 
Prestes recusou a ideia de uma frente ampla, liberal-progressista. Aos 82 anos, 
depois de uma fuga espetacular e um exílio de oito anos, testemunha e participante 
de um mundo inexoravelmente convergente, o ex-senador Luiz Carlos Prestes volta 
mais uma vez à cena política nacional, desta vez, convencido de que o fim do 
autoritarismo só será possível com a união de todas as forças democráticas (FOLHA 
DE SÃO PAULO, 21 out. 1979, p. 08). 

“Caricato” e “anacrônico”, Luiz Carlos Prestes simbolizava um passado presente. O 

líder comunista fora considerado o inimigo número um das duas ditaduras brasileiras, o 

Estado Novo (1937-1945) e a Ditadura Militar (1964-1985). Enrijecido pela experiência, 

preso, exilado, anistiado, de volta ao Brasil, o velho Prestes trazia consigo a imagem do que 

havia sido a política brasileira ao longo do século XX. Do Tenentismo da década de 1920 à 

redemocratização do Brasil, na década de 1980, Luiz Carlos Prestes era ativo personagem da 

história brasileira. 

Pouco mais de um mês após a volta de Prestes ao Brasil, os militares realizavam a 

tradicional cerimônia de 27 de novembro em homenagem aos militares mortos durante a 

“Intentona Comunista”. Quarenta e quatro anos após os eventos do levante de 1935, os 

militares ainda utilizavam o passado comunista para dar sentido ao presente. Em cerimônia 

realizada na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, com a presença do Presidente João 

                                                 
169 Em março de 1980, Luiz Carlos Prestes divulgou a sua famosa Carta aos Comunista, documento em que fez 
duras críticas à direção do PCB e propôs mudanças na sua linha política traçada no VI Congresso. Diante das 
divergências de direcionamento da linha política, em maio o Comitê Central do PCB decidiu afastar Prestes do 
cargo de secretário geral do partido, cargo que ocupou por 37 anos, de 1943 a 1980. 
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Figueiredo e dos ministros militares, os mártires de 1935 foram homenageados. Em sua 

ordem do dia, o Ministro do Exército, General Walter Pires, destacou: 

Companheiros de farda foram tomados de surpresa durante a noite escura, foram 
traiçoeiramente abatidos pelos supostos amigos do entardecer [...]. Vidas preciosas 
foram ceifadas e roubadas à nação. Numerosas famílias enlutadas. Derrotados pela 
firme determinação de nossas Forças Armadas e pela repulsa nacional às suas idéias, 
[...] reintegrados à vida do país, pela outorga de um perdão que jamais concedem a 
seus dissidentes e opositores, voltaram a ignorar a inquebrantável vocação de 
liberdade de nossas Forças Armadas e, outra vez, subestimaram a força emanada do 
espírito cristão do nosso povo, urdindo nova trama contra as nossas instituições 
democráticas. Assim ocorreu nos primeiros anos da década de 60, quando 
aproveitando a complacência de um Governo omisso, se infiltraram na 
Administração Pública e, após semearem o caos e a corrupção, julgaram chegada a 
hora da tomada do Poder. Nesta nova investida, encontraram inexpugnável as 
muralhas dos nossos quartéis, então já edificados sobre o sacrifício dos mártires de 
1935. Dessa tentativa, resultou o memorável Movimento de 31 de março de 1964, 
quando irmanados em causa comum, povo e Forças Armadas saíram às ruas para 
restabelecer a ordem e a moralidade, repudiando, de uma vez por todas, qualquer 
ideologia contrária à nossa índole e às nossas aspirações (JORNAL DO BRASIL, 27 
nov. 1979, p. 08). 

Mais de quatro décadas depois do levante de 1935, o ministro fazia uso daquele 

passado para caracterizar os comunistas como traiçoeiros, discípulos de uma ideologia 

estrangeira, contrários à democracia e ao “espírito cristão” do Brasil. Mesmo com a anistia de 

1945, segundo o Ministro Walter Pires, os comunistas armaram uma nova trama contra o país 

e tentaram chegar ao poder aproveitando-se do “governo omisso” de João Goulart. Deste 

modo, a “traição” e a infiltração comunista até mesmo nos meios militares não poderia ser 

esquecida. Segundo o Ministro, mais uma vez os “traidores” foram barrados pelas Forças 

Armadas por meio do movimento de 31 de março de 1964. Sob a ótica do alto comando 

militar, eis o passado: um tempo marcado por traições e oportunismos por parte dos 

comunistas, inimigos derrotados pela intervenção militar na política brasileira. 

O ministro Walter Pires divulgou, ainda, que, embora admitisse a dificuldade de 

inserir os comunistas na nova conjuntura política, a anistia de 1979 fora o risco que as Forças 

Armadas pagaram para reestabelecer a normalização da vida democrática no país. Nesse 

sentido, destacou: 

Não se tinha ilusão de que o gesto largo da anistia, verdadeira mensagem de 
conciliação e paz sensibilizaria os espíritos impregnados de fanatismo ideológico 
dos contumazes promotores da subversão[...]. Acolhidos pelo nosso espírito 
conciliador, aí estão, entre os que regressam, líderes e comparsas dos amotinados de 
ontem. Alguns trazem a consciência conturbada pelos males causados no passado; 
outros, um inconfessável espírito de revanchismo; a grande maioria, porém, 
declaradamente empenhada em promover as pressões das massas, a serviço de seus 
objetivos (FOLHA DE S. PAULO, 27 nov. 1979, p. 06). 
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Apesar da vitória da “Revolução”, para o ministro, os comunistas, “promotores da 

subversão” voltavam ao Brasil com o espírito revanchista e dispostos a conturbar a ordem. 

Por isso as Forças Armadas continuavam vigilantes e não aceitariam em seu meio os supostos 

“traidores”. A cerimônia realizada durante o dia 27 de novembro era uma forma de mostrar 

aos comunistas que as Forças Armadas continuavam com as mesmas convicções do passado; 

dessa forma, os militares deixaram claro que as convicções que moviam as Forças Armadas 

em 1935 e 1964 continuavam vivas e vigilantes, ainda nos últimos anos do século XX. 

Embora anistiados, os “crimes” comunistas não seriam esquecidos pelos militares vigilantes. 

O 27 de novembro foi lembrado não apenas pelos militares. Figuras como o Cardeal 

Dom Vicente Scherer, de Porto Alegre, repeliu o comunismo e homenageou os “heróis que se 

sacrificaram combatendo a Intentona” (Idem). Na mesma direção, o deputado baiano Raulino 

Queiros (Arena) pediu homenagens especiais às vítimas do Levante Comunista de 1935, 

lembrando que na atualidade a luta continuava presente, visto que o “inimigo continuava 

buscando conturbar a ordem” (Idem). 

Estigmatizados pelo passado, os comunistas voltavam mais uma vez ao cenário 

político. A história parecia se repetir: anistia, democratização e a campanha por uma 

Assembleia Nacional Constituinte. Todavia os tempos eram outros. Se no contexto da década 

de 1940, o Partido Comunista tomava fôlego com a participação da União Soviética na 

Segunda Guerra Mundial, no início da década de 1980 o modelo soviético agonizava e já não 

era visto como ameaçador. No que se refere ao Brasil, no decorrer da década de 1970 o 

partido perdeu forças, visto que as lideranças comunistas foram expulsas do país e muitos de 

seus correligionários foram assassinados. Além disso, o partido se fragmentou em diversas 

correntes desde a década de 1960 e, dessa forma, chegava à década de 1980 sem força e sem 

influências sobre as massas, como ressaltara o Jornal do Brasil: “Das raízes fincadas no 

anarquismo e no marxismo do começo do século nasceu o PCB, que ao longo dos anos se 

desdobraria em muitos galhos hoje desprovidos de folhas e frutos” (J.B., 29 jul. 1979, p. 7). 

 Fragmentado e dizimado, o Partido Comunista não era mais visto pelo governo como 

grande ameaça, embora os militares continuassem vigilantes para que o “vírus da subversão” 

não voltasse a atingir suas fileiras. Como destacara o ex-presidente Geisel, os militares 

haviam vencido a guerra contra o comunismo no Brasil (CASTRO; D’ARAÚJO, 1997), a 

anistia, por ora, parecia ter selado tal vitória. Era chegado o momento dos generais “retirarem-

se” de cena, mas quem deveria herdar o poder e zelar pelo pacto de silêncio em torno do 

passado estabelecido pela anistia?  



 
 

CAPÍTULO 6: SILÊNCIOS E RUÍDOS 
 

A DEMANDA PELA CONSTITUINTE 
 

Em 16 de janeiro de 1985, o Jornal do Brasil publicou a manchete: “A Revolução 

morreu ontem de morte natural”. Segundo o periódico, a eleição – embora indireta – do civil 

Tancredo Neves170 simbolizava a restauração da democracia no Brasil. Após a revogação do 

AI-5, a promulgação da anistia e a reforma partidária, a eleição de um civil para assumir a 

Presidência da República em 1985 era vista pelo periódico como o último suspiro da 

“Revolução”. Por fim, o país voltaria a ser governado pelos civis, restava saber se, “morta” a 

“Revolução”, esta, de fato, seria sepultada. 

Tancredo Neves, candidato da oposição à Presidência da República pela coligação 

entre o PMDB e o PFL – partido fundado pela dissidência governista – era um experiente 

político mineiro que fora ministro de Vargas e primeiro-ministro durante o governo de 

Goulart. Moderado, o experiente político era visto como um importante agente para a 

conciliação política, sem que houvesse rupturas ou julgamentos. Para conquistar apoio dos 

dissidentes, Tancredo candidatou-se a Presidência, tendo como vice o antigo líder arenista, 

José Sarney, o que foi tomado como um claro sinal de que o representante da oposição estava 

disposto a “conciliar”. 

 Affonso Sant’Anna, em artigo publicado no Jornal do Brasil, avaliou a importância da 

escolha de Tancredo Neves: 

A mágica ou a chama de Minas e de Tancredo é esse: um ponto aparentemente 
neutro entre várias forças em tensão. Um centro em torno do qual várias regiões, 
partidos e ideologias se aglutinam centrífuga e centripetamente. Sua sabedoria 

                                                 
170Com a derrota da Emenda Dante de Oliveira, que visava eleições diretas para presidente da República, restou 
à oposição investir em movimentos de massa que levassem a uma ruptura com o governo militar ou jogar dentro 
dos limites estabelecidos pelo governo. Para evitar uma possível reação radical dos militares, a oposição optou 
pelo segundo caminho. Começaria, então, a ser delineada uma aliança entre a oposição e os segmentos 
dissidentes do partido governista, PDS, descontentes com os desdobramentos do governo do General João 
Baptista Figueiredo e com a candidatura de Paulo Maluf como seu sucessor na presidência. Nesse sentido, a 
partir de negociações com os dissidentes do PDS, a Aliança Democrática – composta pelo PMDB e pelo recém-
fundado PFL – lançou a candidatura de Tancredo Neves à presidência. Tancredo fora um dos principais políticos 
do MDB; com a reforma partidária, fundou o Partido Popular (PP) e em 1982 ingressou no PMDB. Moderado, 
Tancredo conseguiu angariar apoio para sua candidatura até mesmo entre os militares. Para os dissidentes do 
partido governista, então reunidos no PFL, o acordo com o PMDB, em torno da candidatura de Tancredo Neves, 
representava a possibilidade de estruturar uma nova ordem, assegurando a manutenção no poder de 
representantes do regime anterior. Tendo como uma de suas principais bandeiras a elaboração de uma nova 
Constituição para o país, a campanha da Aliança Democrática recebeu um apoio crescente da opinião pública. 
Além disso, o adversário de Tancredo, Paulo Maluf (PDS), não tinha grande apoio no Colégio Eleitoral. Em 15 
de janeiro de 1985, em sessão solene no Congresso, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves e José Sarney, 
com uma vitória significativa de 480 votos contra os 180 votos que o adversário Paulo Maluf recebera. 
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política consistirá em manter esse sistema de equilíbrio. Não faz parte de seu 
temperamento sair aglutinando agressivamente como o faria Juscelino, jogando 
sempre no ataque. Seu modo de aglutinar é jogando na defesa. Ou talvez, mais do 
que isto, talvez sua vocação seja a de juiz: aquele que deixa o jogo correr, limitando-
se em coibir os excessos e assinalando os tentos coletivos no placar (JORNAL DO 
BRASIL, 16 jan. 1985, p. 20). 

A eleição de Tancredo Neves, político tido como conciliador, foi possível após um 

longo processo de transição iniciado pelo presidente Ernesto Geisel, em 1974, e tomado como 

compromisso pelo governo de João Figueiredo. Todavia, a noção de transição sugere 

negociação, mesmo que implicitamente, entre as elites do regime autoritário e a oposição 

democrática que vinha tomando força desde as eleições de 1974 e que pode demonstrar a sua 

capacidade de articulação e mobilização com a campanha “Diretas Já”171, realizada entre 1983 

e 1984. Mas, como ressaltou Eli Diniz (1989), não se pode desconsiderar a desigualdade na 

correlação de forças entre militares e civis. Nesse processo desigual, o silêncio foi um 

importante ponto de negociação que ficou evidente com a eleição de Tancredo Neves para a 

presidência do Brasil.  

Segundo o general Leônidas Pires Gonçalves, a fragmentação das Forças Armadas e o 

fortalecimento da oposição evidenciaram que era chegado o momento de transmitir o governo 

a um civil. Visto como conciliador, Tancredo não representava ameaça ao silêncio 

estabelecido pela anistia. Para militares que apoiaram sua candidatura, como o general 

Leônidas, eleito, Tancredo Neves não se prenderia a revanchismos e ressentimentos, 

compactuaria com o silenciamento do passado. Segundo o general: 

[...] naquele panorama, o doutor Tancredo era a melhor solução para o Brasil. [...] 
No período, muita gente aceitava bem, exceto o pessoal mais duro. Tentaram 
inclusive... Até o José Sarney botaram como comunista, você não se lembra? Saiu 
panfleto de que o Sarney era comunista! Quer dizer: começaram também a exagerar 
as coisas, não é? Agora o Exército como um todo não fazia restrições ao doutor 
Tancredo [...], como era um político flexível, mineiro, conhecedor do mundo e das 
coisas políticas, nós tínhamos a certeza de que ele não entraria nesse jogo sujo de 
fazer revanchismo (Apud COUTO, 1999, p. 239-240). 

O silêncio era o preço da transição e nessas condições o regime militar admitia retirar-

se de cena e voltar aos quartéis. Apesar de muita tensão, ameaças e atentados,172 as eleições 

indiretas de 1985, em fim colocariam no poder um presidente civil.  

                                                 
171 Tendo à frente políticos como Ulysses Guimarães, a campanha visava a aprovação da Emenda Constitucional 
Dante de Oliveira, medida que pretendia mudar as regras para as eleições presidenciais restabelecendo as 
eleições diretas. Apesar da grande mobilização em todo o país, a emenda foi derrotada no Congresso. A derrota 
representou grande frustração para os milhões de brasileiros que participaram da mobilização em todo o Brasil, 
segundo Pedro Simon, aquele foi um momento de prostração em que, para a Nação, parecia que o mundo tinha 
acabado (Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=BJR07GVrRuM. Acesso em: 25 mai. 2013). 
172 Havia rumores de ameaça de intervenção das Forças Armadas no pleito eleitoral; além disso, ocorreu uma 
explosão de um comitê da Aliança Democrática em Porto Alegre em outubro de 1984; um escritório da Aliança 
Democrática em Brasília foi incendiado em novembro de 1984. Não obstante, o governo deixou uma unidade de 
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Tancredo, que sinalizara para a “conciliação nacional” sem julgamentos ou 

“revanchismos”, como apontou Leônidas, teve sua candidatura bem aceita nos meios 

militares. Da mesma forma, o Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima destacou que a 

impressão que teve é que o governo de Tancredo não seria um governo de “vinditas”, mas um 

governo de conciliação. Tancredo Neves, segundo o Brigadeiro, queria esquecer o passado, 

não tinha ressentimentos e queria, apenas, “levar o país para um processo de pacificação 

nacional” (CASTRO; D’ ARAÚJO. 2001. p. 75).   

Ao longo do período eleitoral e após sua eleição, o político mineiro sinalizava que 

seguiria a anistia de 1979 à risca garantindo o silêncio sobre a repressão. Questionado pela 

jornalista Miriam Leitão acerca do julgamento da repressão, Tancredo Neves, presidente 

eleito, reafirmou sua opção pelo silenciamento. 

Repórter: __ Senhor presidente, recentemente fiz uma entrevista com Vossa 
Excelência e perguntei se achava que era revanchismo ou justiça pedir a punição de 
quem matou vários brasileiros e torturou muitos outros, como, por exemplo, o 
deputado Rubens Paiva e o jornalista Vladimir Herzog. Vossa Excelência me disse 
que a Anistia havia apagado tudo que era melhor construir o futuro do que pensar no 
passado. Mas continuo com a mesma dúvida. Quero saber, doutor Tancredo, se não 
fere o seu espírito de justiça o fato de criminosos ficarem sem punição. 
Tancredo:__ Evidentemente, minha filha, os fatos ocorridos no Brasil foram deveras 
lamentáveis. Mas alcançamos, por decisão praticamente unânime no Congresso 
Nacional, a Anistia. Ela é abrangente e é recíproca. Ela atinge todos os lados e todos 
os departamentos, todos os setores da vida social brasileira. Reabrir esse problema 
seria implantar no Brasil um revanchismo, e nós não cuidaríamos do presente nem 
do futuro. Todo o nosso tempo seria pequeno para voltarmos realmente a esse 
rebuscar, a essa revisão, a esse processo de inquirição sobre o passado. Não creio 
que a sociedade brasileira aspire por isso (CPDOC/FGV/TN. Arquivo Tancredo 
Neves/CPDOC – Fundação Getúlio Vargas). 

Manipulando as palavras em tom de conciliação e sob o manto da anistia de 1979, 

Tancredo Neves abria mão da punição até mesmo dos crimes ocorridos após a anistia de 

1979, como o atentado do Riocentro, em 1981, planejado por militares que resistiam à 

transição democrática.  

 Em seu discurso de vitória, Tancredo destacou: 

Neste momento alto na história, orgulhamo-nos de pertencer a um povo que não se 
abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. A Nação inteira comunga 
deste ato de esperança. Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesados 
sacrifícios, o bom e velho caminho democrático. [...] a Pátria não é o passado, mas o 
futuro que construímos com o presente. Não é a aposentadoria dos heróis, mas tarefa 
a cumprir. É a promoção da justiça, e a justiça se promove com liberdade (NEVES, 
2001, p. 662). 

                                                                                                                                                         
fuzileiros navais de prontidão em Brasília, em janeiro de 1985. Tais fatos aumentaram os rumores sobre uma 
possível intervenção do governo no pleito eleitoral.  
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A eleição de Tancredo representou uma nova camada no processo de silenciamento da 

repressão e das arbitrariedades da ditadura e, portanto, no processo de soterramento do 

passado. Com a vitória de Tancredo abria-se um amplo horizonte de expectativas. Em seu 

discurso o presidente eleito apontou para a necessidade de não “acolher ódios” e de não se 

voltar contra o passado que era suprimido. 

Visando à conciliação, em seu discurso de vitória, Tancredo Neves ressaltou, também, 

a necessidade de convocação de uma Assembleia Constituinte, conclamou a população para 

discutir os problemas nacionais e os interesses de cada grupo social para, por meio de tal 

discussão, escolherem os representantes Constituintes. Todavia, a ideia original da 

convocação de uma Constituinte não era propriamente de Tancredo173, a ideia já era debatida 

na imprensa, nas ruas e em praça pública há algum tempo. Havia consciência de que sem uma 

mudança da Constituição, o Brasil jamais alcançaria a “plenitude democrática” (NEUMANN; 

DALPIAZ, 1986). Após a eleição de um civil, a convocação de uma Assembleia Constituinte 

seria o próximo passo da transição.   

As expectativas em torno da posse de Tancredo Neves e da convocação de uma 

Assembleia Constituinte174 eram grandes. Por fim, a nação vislumbrava a retomada do 

sistema democrático. Entretanto, em 14 de março de 1985, véspera de sua posse, Tancredo foi 

hospitalizado. As expectativas da nação em torno da posse de Tancredo foram frustradas. Sem 

tomar posse, o presidente eleito falecera em 21 de abril de 1985 e o vice, José Sarney – 

                                                 
173 Segundo o Almirante Henrique Sabóia, Tancredo Neves fazia discursos defendendo a convocação de uma 
Constituinte, mas para os íntimos afirmava que faria apenas emendas à Constituição existente. In: CASTRO, 
Celso; D’ ARAÚJO, Maria Celina (Orgs.). Militares e política na Nova República. Rio de Janeiro, Fundação 
Getúlio Vargas, 2001.  A ideia de convocação de uma Assembleia Constituinte vinha de longa data. Desde a 
esmagadora derrota do MDB nas eleições de 1970, com a Carta de Recife de 1971, parte do partido passou a 
defender sua autodissolução e a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Todavia, a proposta não 
adquiriu apoio suficiente para sua aprovação, o MDB decidiu continuar fazendo oposição dentro da lógica do 
regime, mas, ao mesmo tempo buscar a ampliação do partido no jogo eleitoral em um esforço de coalizão com os 
movimentos democráticos que surgiam. Nesse contexto, também surgiu um grupo de parlamentares mais 
radicais dentro do MDB, os chamados “autênticos”, que defendiam uma postura mais agressiva do partido. 
Dessa forma, os autênticos apresentaram a proposta de convocação de uma Constituinte a ser instalada em 1974. 
Temendo que a radicalização da oposição gerasse uma ação ainda mais autoritária por parte do governo, os 
“moderados” do MDB, dentre eles Tancredo Neves, propunham uma ação mais cautelosa, dessa forma o 
documento final produzido pelo partido no II Seminário de Recife, apresentava propostas de ação dentro da 
lógica da moderação e conciliação, com apelo de que fosse promulgada uma nova Constituição para o país após 
a suspensão das leis de exceção que vigoravam no período. Nesse sentido, após o II Seminário de Recife, apesar 
de as duas correntes do MDB terem entre suas principais propostas a convocação de uma Assembleia 
Constituinte, esta não se tornou a principal bandeira do partido, era necessário primeiro passar pela 
redemocratização do país por intermédio do fim das leis de exceção, da concessão de anistia e do voto direto. 
Portanto, a convocação de uma Constituinte era vista com etapa final do processo de redemocratização. 
174 Acolhendo a sugestão do famoso jurista Afonso Arinos de Melo Franco, Tancredo havia decidido criar uma 
Comissão Constitucional, integrada por elementos representativos dos mais diversos segmentos da sociedade 
brasileira. A Comissão teria a finalidade de elaborar, em nome do Executivo, um anteprojeto da futura 
Constituição, que servisse de ponto de partida para os futuros trabalhos de uma Constituinte.  
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herdeiro da ditadura – assumiu o poder. O tempo da espera parecia se prolongar novamente. 

A Nova República, por ora, ainda era um alicerce de sonhos (JB, 25 abr. 1985, p.10). 

Em nome da retomada da democracia e da conciliação nacional, o passado era 

gradativamente soterrado. Cada vez mais o passado parecia se dissolver em meios às 

expectativas de um futuro democrático. Quem se lembraria da repressão? Quem se 

empenharia por reparação às vítimas da ditadura? Os militares e servidores, que continuavam 

à margem da anistia, poderiam ser reintegrados aos seus cargos com o advento da Nova 

República? A Nova República, de fato, marcaria o advento de um novo tempo? A ameaça 

vermelha finalmente seria esquecida? Estas eram questões pujantes que faziam daquele 

período um tempo latente. Com a posse de Sarney, restava a espera pela convocação da 

Constituinte, e que esta trouxesse um “novo tempo”. Nesse sentido, a Constituinte traria as 

expectativas de que a nação finalmente atravessasse o “Rubicão”. 

Fruto do acaso, o governo de José Sarney teve início com uma profunda crise de 

legitimidade, uma vez que era um político ligado ao governo militar. Sob a tutela175 dos 

militares, o antigo arenista deu início a um governo que para muitos era apenas uma 

continuidade do regime anterior. Além de não extinguir órgãos da ditadura, como o SNI, 

Sarney não se cansava de afirmar que as Forças Armadas eram o “grande sustentáculo da 

transição democrática” e que, portanto, a abertura política seria “feita com os militares e não 

contra os militares” (SARNEY, 1988). Dentre as mensagens tranquilizadoras enviadas às 

Forças Armadas, o presidente afirmava com frequência que a Nova República mirava o futuro 

e não pretendia rever o passado (FIGUEIREDO, 2005). 

 Segundo o historiador Daniel Aarão Reis Filho (2014), no período de transição já não 

havia ditadura, mas ainda não havia democracia. Não estava claro para a nação se aquele 

processo “híbrido” – um presidente civil, herdeiro do regime militar, que governava amparado 

pelo “entulho autoritário” – desembocaria em uma democracia. Eram apenas expectativas, 

espera.  

Somente a convocação de uma Constituinte, juntamente com a elaboração de uma 

nova Constituição para o país poderia assegurar um sistema de governo, com instituições 

democráticas, que poderia superar os resquícios ditatoriais do regime anterior. Dessa forma, 

as expectativas se voltaram para a convocação de uma Constituinte, mais uma vez as 

                                                 
175 Enquanto Tancredo Neves ainda estava hospitalizado e sem perspectivas para a posse, surgiu um impasse 
diante da indefinição de quem deveria assumir o poder – o vice-presidente eleito, José Sarney, ou o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães. Com a intervenção do General Leônidas Pires Gonçalves, que seria 
seu Ministro do Exército, José Sarney foi designado como o representante constitucionalmente indicado para a 
posse. Mais uma vez, a sombra dos militares representava um retrocesso democrático para os políticos da 
oposição. 
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esperanças da nação voltavam ao cenário político. Após a morte de Tancredo e a posse de 

Sarney – evidenciando a fragilidade do futuro e a força do passado –, a Constituinte 

configurou-se como expectativa para a superação do “entulho autoritário”176 

Finalmente, o compromisso de Tancredo Neves foi efetivado por José Sarney. Em 28 

de junho de 1985, o Presidente da República enviou a Mensagem n.º 330/1985 ao Congresso 

Nacional, no sentido de ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Após muitas 

discussões, negociações e substitutivos, a proposta aprovada pelo Congresso materializou-se 

na Emenda Constitucional n.º 26, de 27 de novembro de 1985, que incluía além da 

convocação da Assembleia Constituinte a ampliação da anistia, tema ainda polêmico naquela 

conjuntura. A emenda foi encaminhada acompanhada de um texto que tratava da anistia aos 

militares punidos a partir de 1964. Tal iniciativa contribuiu para que a ampliação da anistia 

fosse associada à convocação da Constituinte, isto é, representantes e grupos de perseguidos 

políticos passaram a reivindicar a inclusão de uma nova regulamentação sobre a matéria na 

Constituinte. 

Em 1985, eram constantes as denúncias, por parte dos cassados, de que a anistia de 

1979 fora uma farsa e que, portanto, era necessário ampliá-la. O grupo de militares cassados, 

representados pela Associação Democrática e Nacionalista de Militares (ADNAM)177, por 

                                                 
176 Em 18 de julho de 1985, Sarney instituiu a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (CPEC), que 
ficou conhecida como Comissão Afonso Arinos, uma vez que foi presidida por tal jurista. A Comissão dos “50 
notáveis” foi bastante criticada por não contar com a presença de trabalhadores de todas as categorias, haja vista 
predominar a presença de juristas, intelectuais e empresários. Além disso, muitos criticavam a ideia de um 
projeto prévio que “amarraria” a futura Constituinte a partir de um acordo de cúpulas dominantes. Herkenhoff 
(1986), por exemplo, ressaltou que a Constituição deve partir das bases e não de uma cúpula elitizada e 
especializada. Diante das críticas, apesar de meses de trabalho de renomados juristas, empresários e intelectuais, 
o anteprojeto da Comissão, finalizado em setembro de 1986, não foi enviado ao Congresso para servir de 
embasamento à Constituinte. Integravam a Comissão: Afonso Arinos de Melo Franco (presidente), Alberto 
Venâncio Filho, Antônio Ermírio de Moraes, Barbosa Lima Sobrinho, Bolívar Lamounier, Cândido Antonio 
Mendes de Almeida, Celso Furtado, Cláudio Pacheco, Cláudio Penna Lacombe, Clóvis Ferro Costa, Cristóvam 
Buarque, Edgar da Mata-Machado, Eduardo Portella, Evaristo de Moraes Filho, Fajardo Faria, Padre Fernando 
Bastos de Ávila, Floriza Verucci, Gilberto de Ulhoa Canto, Gilberto Freyre, Reverendo Guilhermino Cunha, 
Hélio Jagaribe, Hélio Santos, Hilton da Rocha, João Pedro Vieira, Joaquim de Arruda Falcão Neto, Jorge 
Amado, Josaphat Ramos Marinho, José Afonso da Silva, José Alberto de Assumpção, José Francisco da Silva, 
José Meira, José Paulo Sepúlveda Pertence, José Saulo Ramos, Laerte Ramos Vieira, Luís Vidigal Filho, Luís 
Pinto Ferreira, Mário de Souza Martins, Mauro Santayana, Miguel Reale, Miguel Reale Júnior, Odilon Coutinho, 
Orlando de Carvalho, Paulo Brossard, Raphael Magalhães, Raul Machado Horta, Rosah Russomano, Sérgio 
Quintella e Walter Barelli. Fábio Konder Comparato não aceitou o convite por se posicionar contra um projeto 
prévio de Constituição. 
177 Em 1980 foi criada, por 36 oficiais, a Associação dos Militares Cassados (AMIC), que tinha como objetivo 
organizar a luta pela anistia aos militares cassados a partir do golpe de 1964. A atuação da AMIC dava-se no 
sentido de levar ao conhecimento da opinião pública nacional as restrições impostas ao militares pela anistia de 
1979, além de buscar apoio junto a políticos e intelectuais. Em 1983, a AMIC passou a se chamar Associação 
Democrática e Nacionalista dos Militares (ADNAM); a mudança de nome ocorreu devido à entrada na entidade 
de um grupo de militares ligados ao comunismo. Em 1985, a ADNAM deu início à uma campanha mais intensa 
pela anistia (MACHADO, 2006) 
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exemplo, denunciavam e criticavam a manutenção de restrições acerca da reintegração dos 

“anistiados” a seus cargos. Nesse sentido, ressaltavam: 

Entre as mentiras e farsas impostas ao país pelo regime ditatorial, tais como a 
subversão em marcha, perigo comunista, revanchismo, etc. figura como carro chefe 
a anistia. Que, em verdade, nunca ocorreu. Houve, isto sim, uma manobra para (fato 
inédito na história política dos povos) absolver previamente torturadores e 
assassinos. Em contrapartida, liberaram políticos para retorno do exercício da 
profissão e/ou ao país. Assim, a opinião pública julgaria ter acontecido a anistia no 
Brasil (JORNAL DO BRASIL, 08 mai. 1985).  

 De acordo com os militares cassados que aguardavam por reintegração, todo o alarde 

que ocorrera em torno da anistia em 1979 e da volta dos exilados fora uma forma de 

escamotear o verdadeiro sentido da anistia concedida pelo regime militar. Enquanto a nação 

se voltava para o regresso dos políticos exilados e para a formação dos novos partidos, a 

anistia soterrava o passado de repressão e mantinha as punições as vítimas do regime. Desse 

modo, em 1985, sob o governo de um civil e diante da convocação de uma Assembleia 

Constituinte, os cassados exigiam que o passado fosse por fim reparado. 

As expectativas criadas em torno da convocação de uma Constituinte e das 

possibilidades de ampliação da anistia ficaram evidentes na carta enviada pela dona-de-casa 

Maria Joana Silva Costa ao Presidente da República, em 19 de novembro de 1985: 

 

Excelentissimo (sic) Senhor Presidente 
Sr. José Sarney. 
Desculpe-me pela ousadia, mais (sic) a vida nos leva a ter coragem, e rogo-vos 
senhor. Como uma cidadã brasileira, vivendo em uma Democracia, é que resolvi 
escrever-lhe, pois sei que não posso falar-lhe pessoalmente. 
Sou apenas uma mãe e esposa, que por meio desta, vem pedir que se fassa (sic) 
alguma cousa em favor da Anistia dos militares inocentes, injustiçados (sic). Nessa 
nova votação da Constituinte, pois como meu marido, estão muitos outros por este 
Brasil a espera do perdão! 
Espero que a Nova Republica (sic), seja, como a passagem da Biblia (sic),, que diz. 
E vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra 
passaram. 
Conheço o homem simples, bom, honrado, e honesto, de valor e caráter que o senhor 
é. Confiando nêste é que fasso (sic) este apelo, certa que tudo que estiver a seu 
alcance fará. 
Mui respeitosamente subscrevo-me. 
Obrigado! 
Maria Joana Silva Costa.178 

 

 Assim como as negociações em torno da anistia geraram grandes expectativas em 

1979 – expectativas de certa forma frustradas – , a convocação de uma Assembleia 

Constituinte fez reacender os ânimos daqueles que ainda aguardavam por anistia e reparação. 

                                                 
178Carta de Maria Joana Silva Costa a José Sarney. São Paulo, 19 nov. 1985.  Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/legislacao/BasesHist 
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A Assembleia Constituinte a ser instalada aparecia como momento crucial da transição entre 

o velho e o novo, o passado e o futuro; momento ideal para que os resquícios do passado 

fossem eliminados e o cenário político fosse, por fim, conciliado. Todavia, a Constituinte 

conseguiria romper as teias do passado que ainda cerceavam o presente? Apesar de ter à 

frente um presidente herdeiro da ditadura, as expectativas da nação para que a Constituinte 

rompesse com o passado eram muitas. 

 Seis anos após a anistia, os servidores que ainda se encontravam afastados de seus 

cargos viam na Constituinte uma possibilidade de, por fim, dissolverem os nós do passado, 

uma vez que a Assembleia era vista como local propício para a criação do novo. A questão 

que se colocava à época era como dar ao país uma nova Constituição sem eliminar de vez o 

passado ditatorial? Para que a nova Constituição fosse legítima e democrática era preciso, 

primeiro, reparar o passado e dissolver os conflitos que ainda marcavam a sociedade 

brasileira. Sem a reparação e cura do passado insepulto e mal resolvido, era impossível que a 

nação seguisse adiante sobre os escombros da ditadura. 

 Militares punidos a partir do regime iniciado em 1964 pleiteavam, além de 

indenizações, a reversão aos seus antigos cargos e a promoção para os postos que estariam 

ocupando caso não tivessem sido atingidos pelo arbítrio do período. Em contrapartida, os 

representantes das Forças Armadas afirmavam que já tinham cedido ao máximo com a anistia 

de 1979, dessa forma, a discussão sobre o tema, segundo os ministros militares, tornava-se 

improcedente. A anistia era vista pela cúpula militar como uma questão superada. 

 A associação da anistia à Emenda Constitucional que convocaria a Assembleia 

Nacional Constituinte provocou uma grande discussão entre os parlamentares, ministros 

militares e o presidente da República. Afinal, como dar início a um regime democrático 

pisando sobre os escombros de injustiças e impunidades? 

A questão da reintegração dos servidores, principalmente militares, se sobressaía à 

questão da punição dos torturadores, naquele contexto o que importava era a conciliação por 

meio da devolução de direitos. O deputado Ulysses Guimarães, líder do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), após ter anunciado ser favorável à ampliação da 

anistia, assumiu que o único meio viável seria a negociação com o Executivo – que negava a 

possibilidade de reintegração à ativa e o pagamento dos soldos atrasados, bem como a 

possibilidade de punição aos torturadores. Assim como ocorrera em 1979, aquelas eram 

questões que a cúpula militar não estava disposta a ceder ou discutir. Resta saber se o 

Congresso, mais uma vez, adiaria a discussão sobre o passado para que o futuro se 

encarregasse de resolver. 
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Uma entrevista concedida pelo Ministro da Marinha, Henrique Saboya, em junho de 

1985, é bastante elucidativa no que diz respeito à dificuldade de negociação com os 

representantes do Executivo em relação à anistia. Ao ser interpelado acerca da situação dos 

seis mil marinheiros que não conseguiram ser reintegrados, à corporação militar, mesmo após 

a lei de anistia de 1979, o Ministro da Marinha respondeu em tom seco: “a Marinha já deu sua 

anistia”. De acordo com a reportagem do jornal Correio Braziliense, irritado, o Ministro 

ressaltou que para as Forças Armadas a questão da anistia já estava superada (C.B., 21 jun. 

1985, p. 01). Se, como ressaltara Ulysses Guimarães, era necessário negociar como o 

Executivo, para os Ministros Militares a questão estava encerrada, não admitiriam 

negociações; o passado estava “sepultado”. 

Apesar de a “ameaça vermelha” ter se dissipado ao longo da ditadura, a cúpula militar 

mantinha o veto aos “traidores da pátria” envolvidos com ideologias comunistas. Se as Forças 

Armadas estavam dispostas a esquecer a repressão, não teriam a mesma disposição quando o 

tema era a reintegração dos cassados aos seus antigos cargos. Nesse sentido, a partir da anistia 

de 1979 e da análise de processos de reversão, a reparação do passado vinha à conta gotas 

selecionando o que deveria ser lembrado ou esquecido em torno da experiência ditatorial. 

O crepúsculo da ditadura no Brasil coincidiu com o crepúsculo do socialismo no leste 

europeu.179 Desse modo, os comunistas deixavam de ser vistos como principais adversários 

do mundo capitalista. Não obstante, a ideia do inimigo interno também perdia força. No 

Brasil, o “perigo vermelho” se tornava obsoleto e se dissipava após os longos anos de 

repressão. Sem representarem ameaça no cenário político, divididos em duas principais 

legendas, o PCB e o PC do B, os comunistas voltariam à legalidade em 1985. Finalmente os 

comunistas se livrariam do fardo do passado? 

Em entrevista a Ronaldo Costa Couto (1999), José Sarney ressaltou: 

Uma coisa extraordinária foi tirarmos os partidos da clandestinidade, neutralizando 
ressentimentos, incorporando-os efetivamente à sociedade. Foi bem feito. Por 
exemplo: legalizei o Partido comunista. Mas antes mesmo de fazê-lo, eu recebia 
seus dirigentes no palácio, mostrando claramente à nação que eles eram pessoas que 
não podiam ser segregadas, eram iguais a quaisquer outras (SARNEY. In:  COUTO, 
1999, p.329). 

Se para Sarney era necessário neutralizar ressentimentos para que a transição 

democrática se completasse, para os ministros militares não importava que o mundo estivesse 

                                                 
179 Em 1985, a URSS ensaiava os primeiros passos rumos à democracia e a uma economia de mercado. O 
Secretário Geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbatchov, iniciava a implantação de duas 
novas políticas denominadas Glasnost (transparência) e Perestroika (reestruturação). A partir de tais políticas, 
Gorbatchov abrandou a censura e traçou novos critérios para a economia (FIGUEIREDO, 2005). 
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em transformação, que a guerrilha tivesse sido derrotada ou mesmo que o Partido Comunista 

estivesse legalizado. Como afirmou Lucas Figueiredo (2005), os militares se recusavam a 

perder o inimigo que justificou tantas batalhas, dessa forma, a caça aos comunistas 

continuaria servindo aos interesses das Forças Armadas que se colocavam em prontidão para 

que o inimigo não voltasse a tomar força. O SNI continuava em sentinela investigando 

aqueles que eram suspeitos de envolvimento com organizações comunistas e, desse modo, 

promovendo vetos ideológicos em pleno regime “democrático”. Por meio do sistema de 

informações e da anistia “a varejo”, as Forças Armadas continuavam mantendo os 

“indesejáveis da pátria” à margem da reparação. 

 Com o impasse em torno da possibilidade de ampliação da anistia, que poderia, até 

mesmo, levar ao veto da convocação da Constituinte, o deputado Jorge Uequed (PMDB-RS) 

apresentou uma emenda desvinculando a anistia da convocação da Assembleia Constituinte; 

sua emenda estabelecia novos termos para a medida, termos bem mais amplos do que o 

Executivo e seus ministros militares estavam dispostos a aceitar.180 Os ministros militares 

alegavam que, se aprovada a emenda, a reversão de tantos militares causaria um caos dentro 

das Forças Armadas. Nesse contexto, procuraram os líderes do PMDB, Ulysses Guimarães e 

Pimenta da Veiga, na tentativa de convencê-los que a questão era inegociável. Dessa forma, 

os líderes do PMDB mudaram de posição e votaram contra a emenda do deputado gaúcho 

Jorge Uequed, emenda que ampliaria a anistia. Apesar da tentativa de justificarem a mudança 

de posicionamento, Ulysses Guimarães e Pimenta da Veiga foram ferrenhamente criticados 

pelos parlamentares. 

 De acordo com Vanessa Schinke (2009), a rejeição da ampliação da anistia se baseou, 

principalmente, na dificuldade de negociação com o Executivo e no indicativo de que mais 

tarde a anistia poderia ser aperfeiçoada. Mais uma vez a tarefa de ampliação da anistia e de 

reparação do passado seria protelada; nessa perspectiva, o presente continuava esquivando-se 

de enfrentar o passado. 

 Após a rejeição da emenda de Uequed, em 27 de novembro de 1985, exatamente 50 

anos após o levante de 1935, era promulgada a Emenda Constitucional n.º 26, que convocava 

a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte e concedia anistia aos que cometeram 

crimes políticos e conexos, e aos servidores civis e militares punidos por atos de exceção, 

institucionais ou complementares. Ao manter os militares punidos por atos administrativos 

fora da anistia, a emenda atendia, mais uma vez, às exigências dos ministros militares que não 

                                                 
180 Se a emenda fosse aprovada, cerca de 2.600 militares cassados ou punidos com base em atos administrativos 
teriam o direito à reversão e promoção. 
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admitiam a reintegração às Forças Armadas de insubmissos e “traidores da pátria”. Dentre os 

militares cassados por motivação política, mas enquadrados em punições administrativas, 

figuravam não apenas os subalternos envolvidos nas rebeliões que precederam ao golpe de 

1964, mas até mesmos os velhos comunistas de 1935 continuavam à espera de anistia.181 

Nesse sentido, os pactos de silêncio travados no passado e as marcas da memória da “traição” 

seriam mantidos naquele contexto de “redemocratização” do Brasil. Apesar de toda a 

mobilização em torno do tema,182 a anistia alcançou apenas o admitido pelos militares.  

Segundo Irene Cardoso (2001), embora a anistia tenha uma dimensão importante 

advinda da sociedade civil, a sua aprovação, pelo Congresso Nacional em 1979, constitui-se 

uma imposição de esquecimento, porque passou pela necessidade de um acordo entre as 

diversas facções militares, acordo que tentou garantir que a anistia não levaria à investigação 

do passado e que o aparelho repressivo não seria julgado. Para Cardoso (2001), a anistia deu 

um importante sentido para a cicatrização pelo modo como opera o esquecimento em sua 

relação com a memória; assim, a lei de anistia de 1979 apostou no esquecimento como fluxo 

do tempo, sob a ideia de que o tempo cura, e de que esquecimento e cicatrização do passado 

tornaram-se sinônimos, seja no aspecto de dimensão inercial do tempo, seja no aspecto de 

imposição ou exorcização do passado.  

Enquanto o governo militar apostou no fluxo do tempo para a cura do passado, a 

oposição – que havia carregado ao longo do regime a bandeira da anistia – apostou no fluxo 

do tempo na espera de um momento propício para um ajuste de contas com o passado. Nos 

discursos parlamentares, fica evidente a cautela diante das imposições do governo militar. 

Pisando em “chão de vidro”, a oposição se submeteu a firmar o pacto de silêncio sob a 

expectativa de que o futuro se encarregaria de sepultar o passado. Entretanto, seis anos após a 

promulgação da anistia e diante da possibilidade de ampliarem o benefício aos que ainda não 

haviam sido reintegrados aos seus cargos, os parlamentares da oposição mais uma vez 

                                                 
181 Em dezembro de 1961, o Congresso promulgou um Decreto-legislativo (DL-18) que concedia ampla anistia 
abrangendo o período desde a promulgação da Constituição de 1934. A medida visava beneficiar os envolvidos 
nas revoltas de Jacareacanga (1956) e Aragarças (1959), todavia acabou abrangendo também os militares que 
participaram do levante de 1935, que aguardavam reversão às Forças Armadas, e os envolvidos na campanha “O 
Petróleo é Nosso”, de 1952. Beneficiou, ainda, os grevistas, servidores civis, militares, desertores, insubmissos, 
estudantes grevistas ameaçados de perderem o ano, jornalistas enquadrados em delitos de imprensa e infrações 
eleitorais. Entretanto, em 1969 a Junta Militar, que sucedeu Costa e Silva na presidência, revogou a anistia de 
1961. Pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, a Junta Militar revogou o direito de reversão de ex-
militares às Forças Armadas e, além disso, suspendeu os processos que ainda não haviam sido julgados. Dessa 
forma, os processos de reversão dos militares comunistas foram arquivados (MARTINS, 1978) 
182 A votação da emenda de Jorge Uequed é bastante sugestiva no que diz respeito à mobilização da sociedade, 
pois antecipou o que viria a ocorrer na Assembleia Nacional Constituinte dois anos depois. Houve uma marcante 
presença da sociedade nas discussões, seja nas galerias, nos acampamentos que foram montados em torno do 
Congresso, nas audiências públicas ou no constante acompanhamento da imprensa no que se refere ao tema da 
anistia. 



250 
 

 
 

adiaram a reparação do passado. Tendo em vista a proximidade da Constituinte os 

parlamentares legaram àquele futuro próximo a tarefa de reparar e, por fim, sepultar o 

passado. 

Enquanto os parlamentares adiavam a acareação com o passado e os militares 

apostavam no silenciamento, as vítimas atribuíam a si a tarefa de guardiãs da memória. 

Dentro desse quadro, na relação entre memória e esquecimento, enquanto para o grupo no 

poder o futuro se sobrepunha ao passado, a anistia provocou, no que diz respeito às vítimas da 

repressão, um passado que se sobrepõe ao futuro, visto que estas, diante da impunidade de 

seus algozes, permaneceram presas ao passado “perdido”. Daí a dificuldade de esquecimento 

e o constante retorno desse passado que, anistiado, insiste em retornar. 

Diante dos impasses gerados pela questão da impunidade dos torturadores e da não 

reversão de militares cassados aos seus antigos cargos, o tema da anistia chegou à Assembleia 

Constituinte como uma “espada de Dâmocles” sobre os parlamentares. Finalmente as Forças 

Armadas estariam dispostas a negociar? 

Palco de conflitos de interesses dos diferentes grupos políticos, 183 sob o olhar atento 

da nação, a Assembleia Nacional Constituinte,184 eleita em 15 de novembro de 1986, tinha a 

difícil tarefa de articular um pacto que nem o governo, nem os partidos, nem a sociedade civil 

foram capazes de operacionalizar durante todo o período de transição política no Brasil 

(CAMARGO; DINIZ, 1989). Com a participação de movimentos de representação popular, 

de envios de emendas populares, com a pressão e representação política dos lobbies, além do 

atento acompanhamento da imprensa, a Constituinte tinha a difícil tarefa de selar o pacto 

                                                 
183 As eleições para a Constituinte foram realizadas em 15 de novembro de 1986, mesmo pleito que elegeu os 
governadores e deputados estaduais. O PMDB teve uma significativa vitória eleitoral; elegeu 21 dos 22 
governadores estaduais – só não elegeu em Sergipe, onde não havia lançado candidato – e conseguiu maioria no 
Congresso Nacional, consequentemente, constituiu maioria na Assembleia Nacional Constituinte. Todavia, a 
ampla maioria do PMDB naquela Assembleia não pressupõe que na Constituinte predominou as tendências 
progressistas. Vista como uma etapa do processo de transição política, a Constituinte estava composta por uma 
elite socioeconômica com ampla maioria de graduados de nível superior e tutelada pelas forças conservadoras. 
Estudos realizados acerca do perfil socioeconômico e político dos Constituintes apontam para um predomínio 
político do centro, de acordo com David Fleischer (1988), 217 dos 559 constituintes tiveram passagem pela 
ARENA, partido que apoiou o regime autoritário. O autor observou que a maior bancada da Assembleia 
Constituinte – a bancada do PMDB, com 298 parlamentares – era integrada por 40 ex-integrantes do PDS, 
partido que sucedeu a ARENA após a reforma partidária de 1979. Ao todo o número de parlamentares por 
partido na Assembleia Nacional Constituinte de 1987 foi: PMDB: 298; PFL:133; PDS: 38; PDT: 26; PTB: 19; 
PT: 16; PL: 07; PCB: 07; PC do B: 07; PDC: 06; PSB: 02. 
184 Como destacou Herkenhoff (1986), apesar de as pesquisas de opinião apontarem que a população almejava 
uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e autônoma, as expectativas do povo mais uma vez foram 
desfeitas. Os parlamentares não queriam abrir mão da oportunidade de participarem da elaboração da nova Carta 
Constitucional, dessa forma, foram contra a pressão popular, aprovando a convocação de uma Assembleia 
Constituinte Congressual. Segundo Aspásia Camargo e Eli Diniz (CAMARGO; DINIZ, 1989, p. 12), a proposta 
de uma Constituinte Congressual foi uma estratégia das forças conservadoras da coalizão de poder, construída 
em torno da ideia de uma “transição democrática”, para garantir a continuidade no poder e o controle sobre a 
Constituinte.  
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nacional em torno de diferentes interesses, e diferentes grupos sociais, e conciliar a nação. 

Desse modo, a Carta Constitucional de 1988 tornou-se fruto da negociação em torno, não 

apenas de diversos interesses políticos, mas também da negociação em torno do passado e do 

futuro.  

Naquele tempo latente que tentava cada vez mais distanciar a experiência da 

expectativa, tinham início os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Seduzidos pelo 

presente e futuro, assim como os comunistas em 1946, os parlamentares, em sua maioria, 

tentariam deixar o passado para trás, de modo a depurarem as experiências sob a perspectiva 

de construção de um “passado puro” que fizesse sentido naquele novo contexto de retomada 

da democracia no Brasil. 

 

A CONSTITUINTE 
 

 “Parece que estou vendo a cabine de um Boeing cheia de co-pilotos. O que me 

pergunto é se algum deles conhece o plano de vôo” (J.B., 02 fev. 1987). Dessa forma, o então 

reitor da Universidade de Brasília (UnB), Christóvam Buarque, definiu o plenário da 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC) durante a sessão de sua instalação em 1.º de 

fevereiro de 1987. Da plateia, em um canto da galeria, Christóvam Buarque, observava o 

plenário do Congresso Nacional lotado por parlamentares e autoridades do Executivo e 

Judiciário, dentre as quais se destacavam o Presidente da República, José Sarney, e o ministro 

do Supremo Tribunal Federal (STF), José Carlos Moreira Alves. Nas galerias, familiares de 

parlamentares e jornalistas dividiam lugares com autoridades, dentre elas o citado reitor da 

UnB, que traçou o comentário preocupado com os rumos que o Brasil tomaria daquele dia em 

diante. 

Naquele domingo, o povo, “do gramado pra lá, com tropa e cordão” (Idem, ibidem), 

assistiu de longe a pompa da instalação  da Constituinte. Uma multidão vaiou autoridades, 

gritou palavras de ordem e mostrou inconformismo diante do forte aparato policial que 

mobilizou mais de 200 policiais armados com revólveres e cassetetes para conter a multidão. 

Diante da movimentação no gramado do Congresso, chamou a atenção da imprensa uma 

manifestação de 20 estudantes de Goiânia, que percorreram cerca de 250 quilômetros para 

assistirem à instalação da Constituinte. Impossibilitados de entrar ao recinto, queimaram um 

grande livro de isopor, significando o fim da “Constituição da ditadura” (J.B., 02 fev. 1987). 

Todavia, apesar dos protestos e vaias no gramado, o povo continuou à espera do lado de fora 
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do Congresso. Dentro desse quadro, o cenário em torno do Congresso Nacional naquele 

domingo evidenciava uma contradição: a conjugação da multidão e das tropas do lado de fora 

da Assembleia demonstravam certa “tradição” brasileira: a mistura do barulho das multidões 

na rua com as baionetas, ora caladas, ora “falantes” (VEJA, 04 fev. 1987, p. 36). 

Para presidir a sessão de instalação da Constituinte estava presente o presidente do 

Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira que, com um longo discurso, destacou o 

sentido de uma nova Constituição para o Brasil, ressaltando, dessa forma, o caráter 

conciliatório da transição democrática: 

Ao instalar-se esta Assembléia Nacional Constituinte, chega-se ao termo final do 
período de transição com que, sem ruptura constitucional, e por via de conciliação, 
se encerra o ciclo revolucionário. [...] reacendem-se as esperanças, e, de certa forma, 
renascem devaneios utópicos (ANC, 01 fev. 1987, p. 05). 

O discurso do ministro ressaltava características importantes da transição democrática 

brasileira, tais como a perspectiva de que a Assembleia Constituinte representaria o desfecho 

da transição e a abertura para um novo tempo. Nesse sentido, para o ministro tal desfecho não 

acarretaria uma ruptura constitucional ou a possibilidade de revanche entre o futuro e o 

passado, mas a conciliação entre as experiências e as expectativas. Apesar do renascimento de 

“devaneios utópicos”, como a eleição de parlamentares comunistas para a Constituinte, o 

ministro José Carlos Moreira apostava na continuidade de uma transição pacífica e 

conciliadora. 

As expectativas em torno da Constituinte eram muitas. Por sua legitimidade e 

abrangência, a Assembleia era vista como fórum ideal para acertar as contas com o passado – 

removendo o “entulho autoritário” – e, desse modo, reformular o futuro da nação. Trazendo 

diferentes cargas do passado, os 559 parlamentares constituintes se reuniriam a partir daquela 

sessão do dia dois de fevereiro para traçar os novos planos para a nação. Dentro desse quadro, 

os projetos e debates voltar-se-iam não apenas para o futuro, mas também para as marcas 

deixadas pelo passado, mesmo que tais marcas estivessem envolvidas pelo silêncio. 

 Para que tudo corresse como previamente combinado, durante a sessão o ministro, 

enquanto presidente provisório da Assembleia Constituinte, impediu declarações de líderes 

das bancadas sobre suas expectativas em relação à Constituição que elaborariam a partir 

daquele dia. Já na sessão solene que instalou a Assembleia Nacional Constituinte – ANC –, a 

atitude do ministro do STF, José Carlos Moreira Alves, que não permitiu pronunciamentos 

dos parlamentares e proferiu um discurso considerado por muitos como um discurso 

conservador (SAMPAIO, 2013), gerou debates e controvérsias acerca do “entulho 
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autoritário”. De acordo com a matéria publicada no Jornal do Brasil, apesar de não permitir 

manifestações e apartes, ao mencionar a “Revolução de março de 1964”, Moreira Alves foi 

interrompido pelos gritos de protesto do deputado Aldo Arantes (PMDB-GO): “aquilo não foi 

revolução coisa nenhuma, foi golpe militar” (J.B., 02 fev. 1987). Segundo o jornal, Moreira 

Alves fingiu não escutar, ignorando aqueles que objetivavam repudiar o passado. 

Na segunda sessão da Assembleia, quando já era permitido aos parlamentares se 

pronunciarem, o deputado Lysâneas Maciel (PDT-RJ) fez questão de ressaltar a 

incompatibilidade do ato do ministro com o contexto democrático em que viviam e com a 

instauração da Constituinte que contava com a presença de milhares de pessoas no gramado 

do Congresso Nacional, aguardando os pronunciamentos dos parlamentares Constituintes que, 

todavia, foram impedidos de ocupar a tribuna.  

Verificamos que, pela primeira vez na História deste País, se instala uma 
Constituinte sem que os seus Membros sequer tenham o direito de usar a voz, nem 
mesmo as lideranças dos partidos. Isto nunca aconteceu na instalação de uma 
Constituinte. Por que esse medo do povo e dos seus representantes? É a falta de 
hábito, é uma herança, é um resquício residual da questão autoritária que está 
presente [...] (ANC, 02 fev. 1987, p. 17). 

O silenciamento dos parlamentares naquela primeira sessão tinha também um caráter 

simbólico. Enquanto o ministro, que deixava evidente seu posicionamento diante do passado 

ao caracterizar o movimento de 1964 como uma “Revolução”, proferia longo discurso e 

ressaltava o caráter conciliador da transição, restava aos parlamentares observarem em 

silêncio. Mesmo aqueles que ousaram apartear, como Aldo Arantes, foram ignorados pelo 

ministro que evitou debates sobre o passado. Desse modo, logo na primeira sessão ficou claro 

que o posicionamento do executivo, mesmo diante das perspectivas da Constituinte, seria a 

manutenção do silêncio em torno do passado ditatorial. 

 Entretanto, apesar da imposição do silêncio estabelecida pela lei de anistia e da 

tentativa do executivo em ignorar o passado, ao longo dos debates na Constituinte podemos 

perceber “murmúrios” que visavam trazer o passado à tona ou mesmo repudiar a experiência 

ditatorial. Nesse sentido, nota-se que os problemas em lidar com os resquícios da ditadura 

continuaram a aparecer no plenário e perpassaram inúmeros debates e polêmicas que 

marcaram os trabalhos da Constituinte. O parlamentar Plínio Sampaio (PT/SP), por exemplo, 

levantou a questão acerca da participação na Constituinte dos 23 senadores eleitos em 1982. 

Segundo Sampaio, convocada em 1985, a Constituinte não poderia permitir a participação de 

membros que não foram eleitos pelo povo para a elaboração da Carta Magna, pois a 

participação de tais parlamentares levaria a Assembleia a perder sua legitimidade perante o 
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povo (Idem, p. 10). O representante petista foi acompanhado por Roberto Freire (PCB-PE) 

que solicitou ao plenário a decisão de exclusão dos senadores eleitos em 1982, herdeiros da 

ditadura. 

Assim como os comunistas repudiaram a Carta de 1937 e a presença do Ministro da 

Justiça na Constituinte de 1946, em 1987 os comunistas se posicionariam contra a 

permanência de resquícios da ditadura no parlamento. A proposta de exclusão dos senadores 

eleitos em 1982, que partiu do PT, do PCB e foi apoiada pelo PC do B, gerou uma 

inquietação e contradição logo no primeiro debate em plenário na Constituinte. No debate, 

ambas as partes usavam argumentos acerca da ditadura para legitimar seu posicionamento. Os 

favoráveis à exclusão afirmavam que os senadores do pleito de 1982 eram herdeiros do 

regime autoritário; em contrapartida, os que defendiam a permanência dos senadores na ANC 

ressaltavam que excluí-los seria não respeitar a Constituição e agir com arbitrariedade como 

agiam os ditadores do regime anterior. Para o representante do PFL-BA, José Lourenço, era 

contraditório que homens que lutaram contra a ditadura, viessem à Constituinte propor a 

cassação de seus colegas parlamentares (Idem, ibidem, p. 11). 

Com a presença de 537 parlamentares, após os debates, a Assembleia realizou sua 

primeira votação, mantendo os senadores de 1982 como constituintes. Apesar de os senadores 

representarem uma herança da ditadura, os parlamentares não queriam assumir atos vistos 

como arbitrários e próprios do regime anterior, como o desrespeito à Constituição vigente e as 

cassações.185 

O debate sobre a permanência, ou não, dos parlamentares eleitos em 1982 foi mais 

importante do que parece, pois abriu caminho para que os parlamentares questionassem a 

Constituição vigente. Ao colocar o tema em votação no plenário, o ministro Moreira Alves, 

segundo o Presidente José Sarney, abriu um “grave precedente” (J.B., 04 fev. 1987, p. 01) 

colocando em votação um assunto já regulado na emenda constitucional que convocou a 

Constituinte. O Presidente ressaltou: “se os Constituintes não cumprem uma lei que está em 

vigor, quem vai cumpri-la?” Idem, ibidem, p. 03). O episódio contribuiu para a autonomia da 

Assembleia que pretendia administrar a transição política no país, como ficou evidente na 

reportagem do Jornal do Brasil: 

“Eu não sei se o ministro Moreira Alves se deu conta da sua decisão”, disse o líder 
do PCB, deputado Roberto Freire. “Mas quando apresentamos o requerimento para 
votação, não estávamos interessados simplesmente na questão dos senadores de 82. 
O importante era a tese. Quem decide agora o que pode e o que não pode é o 

                                                 
185 394 constituintes votaram pela permanência dos senadores na Assembleia, enquanto apenas 124 foram 
contrários e 17 se abstiveram de votar. 
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plenário da Assembléia Nacional Constituinte” (JORNAL DO BRASIL, 04 fev. 
1987, p. 03). 

O que o governo considerou “grave precedente”, para a esquerda era um ótimo 

precedente que aumentava a autonomia da Constituinte e dava poder aos parlamentares, não 

apenas para traçarem a nova Carta, mas também de transformarem a atual e banirem o 

passado. Dessa forma, os constituintes pretendiam atuar com poderes sobre o passado, o 

presente e o futuro. Em contrapartida, o governo desconfiava de uma pretensão golpista na 

usurpação de poderes que não eram da alçada de uma Assembleia Constituinte. Nesse sentido, 

a polêmica em torno da presença dos senadores biônicos revelou não apenas uma disputa 

política, mas também uma tentativa de demarcar a predominância do presente sobre o 

passado. 

A Constituinte representava o espaço e tempo ideal para que o presente desse um novo 

sentido ao passado, entretanto, no decorrer dos trabalhos parlamentares logo ficou evidente a 

fragilidade do presente diante dos resquícios e entulhos deixados pelo passado ditatorial. 

Apesar de o horizonte de expectativas vislumbrar a consolidação democrática, as marcas do 

passado ditatorial continuavam intimidando o presente. 

Nas primeiras sessões da Assembleia notamos uma constante tentativa dos 

parlamentares de ressaltarem o valor da democracia, sinônimo de rompimento com o passado. 

Essa tentativa de exercer o direito à democracia ficou clara durante a escolha do presidente da 

Assembleia Constituinte. Se muitos parlamentares consideravam como antidemocrático a 

presença de senadores eleitos em 1982, também não aprovaram a candidatura única para a 

presidência da Constituinte. Dessa forma, para concorrer com Ulysses Guimarães (PMDB-

SP), foi apresentada também a candidatura de Lysâneas Maciel (PDT-RJ). O argumento era 

que uma candidatura única não serviria à democracia; era, pois, necessário que houvesse 

alternativas para que os parlamentares exercessem o direito que a democracia lhes concedia 

(ANC, 02 fev. 1987, p. 17). 

Presidente nacional do PMDB, reeleito presidente da Câmara, Ulysses Guimarães foi 

eleito presidente da ANC com ampla maioria de 425 votos contra 69 recebidos por Lysâneas 

Maciel e 28 votos em branco. O “tripresidente” Ulysses Guimarães, experiente político 

paulista e fundador do PMDB, em 1980186, destacara-se durante a ditadura à frente do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O líder da oposição no Congresso foi uma figura 

                                                 
186 Legislaturas de Ulysses Guimarães: Deputado Estadual em São Paulo (1947 a 1950) – 1 mandato 
Deputado Federal (1951 a 1955, 1955 a 1959, 1959 a 1963, 1963 a 1967, 1967 a 1971, 1971 a 1975, 1975 a 
1979, 1979 a 1983, 1983 a 1987,1987 a 1991,1991 a 1995) – 11 mandatos. Disponível em:              
<http://www.fundacaoulysses.org.br/institucional/ulysses-guimares>.  
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de proa na resistência contra o regime autoritário. Foi anticandidato em 1973 para sucessão 

presidencial de Garrastazu Médici e se destacou, em 1984, como a principal liderança política 

da campanha nacional “Diretas Já”. Também participou da articulação que levou à 

candidatura de Tancredo Neves e  das negociações que afiançaram a posse de José Sarney, em 

1985. 

Competente “domador de palavras” 187, em seu discurso de posse na presidência da 

ANC, em 03 de fevereiro de 1987, Ulysses ressaltou que aquele era um parlamento de costas 

para o passado e que saudava o futuro, visto que, segundo o parlamentar o compromisso 

maior da Carta que redigiriam era com a preparação do futuro do país. Nesse sentido, 

completou: “esse futuro está aí, apresentando, chamando-nos e exigindo os nossos esforços 

urgentes para recebê-lo sem transtornos maiores” (ANC, 03 fev. 1987, p. 23).  

Superada a discussão sobre a composição e a presidência da Constituinte, o próximo 

passo foi a aprovação de um regulamento interno. As discussões sobre o regimento da 

Assembleia Constituinte prolongaram-se até o final de março, e giraram em torno, 

principalmente, de temas polêmicos como a participação popular, a competência das 

comissões e a soberania da Assembleia. Todavia, foi a questão da soberania da Assembleia, 

diante dos impasses sobre a fixação dos poderes reais da Constituinte, que obstruiu os 

trabalhos na Assembleia por quase dois meses.188  

Após um intenso processo de negociação, era aprovado em 24 de março o Regimento 

Interno da Assembleia Nacional Constituinte (RIANC), objeto de 1.636 emendas. Segundo o 

jornalista Carlos Castello Branco, a longa discussão sobre o regimento era um sintoma da 

radicalização da Assembleia e de um selvagem senso de autopreservação que sequer admitia a 

existência de um pré-projeto.189 Dessa forma, o temor ao autoritarismo e à manipulação das 

                                                 
187 Termo utilizado por Augusto Nunes em seu artigo “A paixão presidencial do doutor Ulysses”, publicado no 
Jornal do Brasil, 01 fev. 1987. Disponível em: 
http://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19870201&printsec=frontpage&hl=pt-BR.  
Acesso em: 28 jun. 2013. 
188 Durante os debates acerca do regimento, formaram-se duas correntes que se manifestavam sobre as 
atribuições da Constituinte. Uma corrente defendia a possibilidade de a Assembleia Constituinte interferir na 
ordem constitucional, inclusive substituindo, eventualmente, o Congresso em suas funções legislativas. A 
segunda corrente enfatizava o caráter interno da função Constituinte, visando unicamente à elaboração da nova 
Constituição. A primeira corrente era formada por parte do PMDB e por líderes do PSB, PT, PCB, PDT e PC do 
B. A segunda corrente era composta por parte do PMDB e os líderes do PTB, PFL, PDS e PL. Segundo Lopes 
(2008), a questão de fundo diante de tal impasse era assegurar condições para a livre elaboração de uma nova 
Carta Constitucional diante das instituições remanescentes do regime autoritário. A solução encontrada para 
transpor a questão da soberania da Assembleia foi um preâmbulo que afirmava a soberania da Constituinte no 
país, mas sem revogar parcela alguma da ordem vigente, além disso, ficou estabelecida uma Constituinte 
Congressual que funcionaria concomitantemente às Casas Legislativas. 
189 A Constituinte rejeitou o pré-projeto elaborado pela Comissão liderada por Afonso Arinos. 
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cúpulas dificultava a coordenação e a liderança da Constituinte (J.B., 06 mar. 1987), uma vez 

que todos queriam autonomia dentro da Assembleia. 

Naqueles primeiros meses de trabalho, a Assembleia apontava para uma tentativa de 

rejeição e afastamento do passado. Os parlamentares, tentando colar-se à imagem de 

democratas, tentavam manter os resquícios do passado à distância. Mesmo que práticas 

herdadas da ditadura continuassem vigentes, como a manutenção do SNI, por exemplo, a 

maioria dos parlamentares se esforçava para que a Assembleia representasse, aos olhos da 

nação, a criação do novo e o rompimento com velhas práticas autoritárias. Nesse sentido, a 

rejeição de um pré-projeto, a descentralização dos trabalhos constituintes e a participação 

popular, pelo menos em tese, representavam estratégias da Constituinte para evidenciar que 

aqueles eram “novos tempos” totalmente distintos do passado. Como afirmara Ulysses 

Guimarães, o objetivo da Assembleia Constituinte era elaborar uma Carta Constitucional com 

cheiro de amanhã, não de mofo (F.S. PAULO, 28 jul. 1988, p.08). 

Na sessão de 26 de março, as bancadas encaminharam indicações de seus líderes à 

mesa da Constituinte.190 Com as lideranças definidas, para assegurar a participação de todos 

os parlamentares no processo de elaboração da nova Carta Constitucional, os membros da 

Assembleia Constituinte se dividiram em Subcomissões e Comissões Temáticas.191 Desse 

                                                 
190 Foram confirmados como líderes de bancada: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Brandão Monteiro (PDT), 
Amaral Netto (PDS), José Lourenço (PFL), Gatone Righi (PTB), Adolfo Oliveira (PL), Mauro Borges (PDC), 
Roberto Freire (PCB), Jamil Haddad (PSB), Antonio Farias (PMB), Haroldo Lima (PC do B) e Mário Covas 
(PMDB). Mário Covas substituiu o parlamentar Luiz Henrique na liderança da bancada do PMDB. Insatisfeitos 
com a centralização das decisões a um pequeno grupo ligado a Ulysses, parlamentares do PMDB elegeram 
Mário Covas como líder da bancada. Com 143 votos, Covas derrotou Luiz Henrique, aliado a Ulysses, que 
obteve 107 votos. Ulysses ainda tentou uma manobra exigindo segundo turno, mas Luiz Henrique retirou sua 
candidatura, reconhecendo a vitória de Mário Covas. 
191 Os parlamentares se dividiram entre 24 subcomissões temáticas que integravam 08 comissões, as quais  
enviariam seus anteprojetos à Comissão de Sistematização encarregada de agrupar os textos em um Projeto 
Constitucional para ser votado em plenário. Divididos em grupos, a previsão é que os Constituintes 
promulgassem a nova Constituição até novembro de 1987. As comissões temáticas e respectivas subcomissões, 
foram: I) Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, a) Subcomissão da 
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, b) Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 
Coletivos e Garantias, c) Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais; II) Comissão da Organização do 
Estado a) Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, b) Subcomissão dos Estados, c) Subcomissão 
dos Municípios e Regiões; III) Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a) 
Subcomissão do Poder Legislativo, b) Subcomissão do Poder Executivo, c) Subcomissão do Poder Judiciário e 
do Ministério Público; IV) Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, a) 
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, b) Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 
sua Segurança, c) Subcomissão da Garantia da Constituição, Reformas e Emendas; V) Comissão do Sistema 
Tributário, Orçamento e Finanças, a) Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, b) 
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, c) Subcomissão do Sistema Financeiro; VI) Comissão da 
Ordem Econômica, a) Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do 
Subsolo e da Atividade Econômica, b) Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, c) Subcomissão da 
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária; VII) Comissão da Ordem Social, a) Subcomissão dos 
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, b) Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, c) 
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias; VIII) Comissão da Família, 
Educação, Cultura, Esportes, Comunicação, Ciência e Tecnologia, a) Subcomissão da Educação, Cultura e 
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modo, ao longo dos dois primeiros meses de trabalhos na Assembleia Constituinte, foram 

traçadas as regras do jogo e os nomes que ocupariam as principais posições. Restava a tarefa 

primordial, elaborar a nova Constituição do Brasil, a “última pinguela para a travessia do 

trecho final da transição” (J.B., 05 fev. 1987, p. 11). A nova Constituição, por fim, 

conseguiria sepultar a ditadura? 

Divididos em subcomissões, escolhido o presidente e o relator de cada comissão e 

subcomissão, começaram as discussões e a elaboração dos relatórios. Após essa fase inicial, 

as 24 subcomissões se reuniram em Comissões onde foram agrupados os relatórios em uma 

proposta que passaria para votação. Todavia, ao chegar à Comissão de Sistematização, os oito 

textos elaborados nas Comissões Temáticas compunham um verdadeiro mosaico, isto é, não 

havia coerência ou coesão. Havia superposições de conteúdos, bem como posições 

antagônicas sobre a mesma matéria. Eram diferentes expectativas que, muitas vezes, 

chocavam-se e, assim, diversos projetos foram elididos do texto constitucional e relegados a 

um plano secundário.  

Na Comissão de Sistematização, o Projeto de Constituição passou a ser elaborado com 

base nos oito relatórios das Comissões Temáticas. Após cinco meses de sua instalação, a 

Constituinte chegava ao seu ponto de partida formal, o Projeto “Zero”.192 Entretanto, com os 

impasses nas discussões e o descumprimento de prazos, já aparecia na imprensa e em 

discursos parlamentares manifestações de decepção com o desenvolvimento dos trabalhos 

daquela Assembleia, a nação parecia impaciente com os imbróglios burocráticos que 

consumiram os primeiros meses de trabalhos da Constituinte. Diante do clima de frustração 

eminente, o parlamentar Sólon Borges (PTB – SP) alertou seus colegas constituintes: 

O povo brasileiro não pode ser submetido novamente a mais uma frustração política. 
Sofrendo já frustrações no setor esportivo, o povo tem sofrido ainda decepções e 
desencantos no que diz respeito à política. Primeiramente a população depositou 
esperanças nas eleições diretas, mas sua expectativa não foi correspondida; depois 
investiu de novo suas esperanças na presidência da Tancredo Neves – sonho 
malogrado; jogou praticamente todas as esperanças no Plano Cruzado, e se 
decepcionou. Não é justo que o povo seja novamente levado à decepção, ao 
desencanto, à frustração, pela irresponsabilidade das classes dirigentes (ANC, 12 
fev. 1987, p. 226). 

                                                                                                                                                         
Esportes, b) Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação, c) Subcomissão da Família, do Menor e 
do Idoso. Havia ainda a Comissão de Sistematização, que começaria a funcionar quando as outras tivessem 
concluído seus trabalhos. 
192 O primeiro Projeto resultante dos trabalhos da Comissão de Sistematização foi chamado de Projeto “Zero”, o 
projeto que contava com 496 artigos, foi apresentado em junho de 1987 pelo relator Bernardo Cabral. Durante os 
trabalhos da Comissão, teve início o recebimento de emendas populares e a realização de audiências públicas. O 
Regimento estabelecia que os cidadãos pudessem apresentar emendas ao Projeto Constitucional, desde que cada 
proposta fosse subscrita por trinta mil eleitores e sob a responsabilidade de, no mínimo, três entidades 
associativas. Dessa forma, foram apresentadas 122 emendas populares que somavam 12.277.423 assinaturas, 
além disso, dentre os parlamentares foram apresentadas 20.790 emendas ao projeto. 
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A nova Constituição que seria elaborada por aquela Assembleia gerava grande 

expectativa enquanto “última cartada” para a transição democrática, visto que, como destacara 

o parlamentar, a população tinha passado por sucessivas frustrações desde as “Diretas, já”, até 

o malogro econômico gerado pelo Plano Cruzado193. A Constituinte era vista como o espaço 

em que todos os problemas do país poderiam ser resolvidos e se desenharia uma nova nação. 

Nesse contexto, as intermináveis discussões em torno do regimento começavam a gerar 

críticas e a dar indícios de que mais uma vez a nação continuaria “esperando Godot”. 

Como afirmou Carlos Fico (2009), a principal chave para se pensar a transição 

brasileira não é a violência ou a ruptura, mas a frustração, isto porque além de a nação passar 

por sucessivos “desencantos” políticos e econômicos, ainda teve de lidar com a continuidade 

e permanência do legado da ditadura mesmo após a elaboração de uma nova Carta 

Constitucional. 

Após os primeiros meses dos trabalhos da Constituinte, os sinais de desapontamento 

em relação às expectativas criadas em torno daquela Assembleia começavam a aparecer. Sem 

uma clara ruptura com o passado a Constituinte dava os primeiros sinais de que seguiria a 

política de transição estabelecida pelo próprio regime militar. Nesse sentido, o senador José 

Fogaça (PMDB-RS) ressaltou: 

Tenho para mim que a Constituição que nós haveremos de produzir terá que ser 
resultado de um consenso e não de um confronto, e acredito que a atitude mais 
progressista a ser hoje adotada por um membro da Assembléia Nacional 
Constituinte, a atitude até, diria eu, mais revolucionária que pode se assumir ao 
interior desse processo constituinte, é trabalhar na direção do consenso, na busca da 
expressão média do pensamento que aqui domina, na busca de convergência (ANC, 
17 jun. 1987, p. 2745). 

José Fogaça evidenciava a tentativa de selar um pacto que conciliasse a nação e não 

fosse golpeado “na primeira esquina da História” (Idem, ibidem). Para o nobre parlamentar, 

eram necessários o equilíbrio e a tentativa de fugir de embates que resultassem na vitória de 

uns ou na derrota de outros, uma vez que a Constituição a ser elaborada deveria representar 

toda a nação e não apenas um grupo que conseguisse sobrepor-se à minoria. Mais uma vez a 

proposta do PMDB seria protelar o confronto com os resquícios do passado e legar para o 

futuro a tarefa de entender-se com o vivido.  

                                                 
193 O Plano Cruzado, lançado em fevereiro de 1986 pelo Ministro da Fazenda Dilson Funaro, entrou em vigor 
com medidas como o congelamento de preços e das taxas de câmbio, adiantamento e correção automática do 
salário, dentre outras medidas bastante populares que trouxeram uma empolgação inicial. Todavia, logo o Plano 
demonstrou seus principais problemas como, por exemplo, começou a faltar produtos de necessidades básicas no 
mercado e, por isso, a população passou a estocar. Logo a empolgação inicial com o Plano Cruzado se 
transformou em mais uma frustração para o povo brasileiro naquele período. 
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A essa altura, a Constituinte enfrentava dificuldades internas e externas. O 

prolongamento, por meses, de debates acerca do regimento, os impasses diante de questões a 

serem discutidas e as disputas dentro dos próprios partidos eram alguns dos problemas 

enfrentados no âmbito interno. No que diz respeito ao âmbito externo, além das críticas na 

imprensa e da sociedade, o Presidente da República, José Sarney, havia feito um 

pronunciamento à nação em que apresentava sérias divergências em relação ao andamento 

dos trabalhos da Constituinte e afirmava que se aquele Projeto fosse aprovado o Brasil se 

tornaria um país ingovernável (SARNEY, 1988).  

As críticas ao andamento dos trabalhos na Constituinte não alteraram o ritmo das 

discussões no plenário. O relator, Bernardo Cabral apresentou substitutivo, dando parecer 

sobre as emendas apresentadas, apenas em setembro de 1987. Dessa forma, a Comissão de 

Sistematização começou seus trabalhos sobre forte pressão, visto que, estava previsto no 

calendário inicial que em 20 de setembro começariam as votações em Plenário.  

O primeiro trabalho apresentado pela Comissão de Sistematização foi chamado de 

Projeto de Constituição-A. Apenas em 27 de janeiro de 1988, o plenário começou a votar a 

nova Constituição. Os impasses travados em plenário deram impulso a novas críticas à 

Assembleia Constituinte; muitos começavam a duvidar que ali seria formulada uma Carta 

Constitucional que atendesse aos ensejos do povo. Muitos já vislumbravam suas expectativas 

frustradas. Alaor Barbosa, assessor parlamentar que acompanhou os trabalhos constituintes, 

escreveu: 

No Brasil, a atitude de descrença, desânimo e ceticismo, e de maledicência e 
malevolência, é a que passa por ser própria de pessoa inteligente. Tenho notado que, 
sempre que manifesto minha confiança na atual Assembléia Nacional Constituinte, 
as pessoas me ouvem com um ar quase espantado de quem ouve um ingênuo, ou um 
palerma, ou um homem que fala assim por causa de algum interesse individual seu 
(BARBOSA, 1990, p. 108). 

As expectativas para a convocação de uma Constituinte foram tantas que aquela 

Assembleia era vista como solução para os principais problemas da nação, dentre eles a 

questão da anistia. Todavia, o otimismo diminuía progressivamente a cada impasse 

burocrático em torno do regimento, a cada conflito ou impasse de bancada que travava as 

votações e a cada sessão suspensa por falta de quórum, dentre outras práticas dos 

parlamentares que apontavam para o prolongamento da espera pelo futuro. 

A Constituinte combatia em frente dupla, segundo o parlamentar Antonio Perosa 

(PMDB-SP); a dupla tensão estava no imediato e no arranjo das forças democráticas para a 

elaboração de uma Carta Constitucional hábil quanto a seus objetivos futuros. De acordo com 
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Perosa, a ação parlamentar tornou-se mais calcada nos problemas de ordem imediata, 

sobressaltada pelo fantasma do desemprego, da recessão e da convulsão social diante da crise 

do Plano Cruzado (ANC, 17 jun. 1987, p. 2734). Nesse sentido, o parlamentar alertou: 

Cabe-nos, neste momento, refrear os ânimos e lançar os olhos para o futuro do País, 
das suas instituições, e antevermos que o momento é de negociação que o momento 
é de desprendimento, mas, sobretudo, o momento é de grandeza, de todos nós 
agentes da transformação (Idem, ibidem). 

Ao ressaltar a necessidade de “refrear os ânimos”, Antonio Perosa evidenciava a 

necessidade de os constituintes abrirem mão dos conflitos do passado em prol da construção 

do futuro. Como ressaltou o parlamentar, aquele era um momento de negociações e de espera 

pelo futuro. Desse modo, o presente era visto como momento chave para a transformação do 

país, momento que exigia cautela e, sobretudo desprendimento em relação às frustrações 

sofridas em um passado recente.194  

Vista como momento de transição, a Constituinte foi instalada em fevereiro de 1987 

com o claro objetivo de levar o futuro a superar o passado. Entretanto, as intermináveis 

discussões que travavam os trabalhos parlamentares, a interferência do governo, de seus 

ministros militares e o temor dos constituintes diante da fragilidade do momento democrático 

logo conduziriam a tentativa de “superação” do passado pelo futuro, de modo a seguir a via 

do silenciamento. Tido como momento frágil, o presente apontava para uma conciliação por 

meio da indiferença em relação ao passado. Dentro desse quadro de cautela e tentativa de 

silenciamento do passado, a anistia – um dos temas mais polêmicos da Constituinte – entrou 

em debate para tentar rever e reparar justamente o passado que continuava a fazer do presente 

o seu principal refém. 

 

A ANISTIA NA CONSTITUINTE DE 1987/88 
 

 

Na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, a sessão do dia 16 de novembro foi 

marcada por grande tumulto, tanto no plenário quanto nas galerias. Observados atentamente 

pelos Ministros Militares, os parlamentares debatiam o polêmico tema da anistia, mas se 

                                                 
194 Apesar das sucessivas frustrações políticas e econômicas, a nação ensejava participar daquele momento 
histórico do Brasil; todos queriam ser agentes daquela transformação. Durante as discussões em plenário, de 
acordo com dados apontados pelo historiador Daniel Aarão Reis Filho (2014), cerca de 10 mil pessoas 
circulavam todos os dias pelos corredores e salas do Congresso Nacional, com vistas a lutar por seus interesses, a 
persuadir e barganhar votos. Os grupos de pressão, chamados lobbies, agiam em nome de diferentes bandeiras, 
todos com olhos bem fixos no futuro.  
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esquivavam de debater os crimes do passado ditatorial. Haroldo Lima (PC do B) exigia que 

seus colegas se empenhassem no julgamento da ditadura, mas seu discurso ecoava sem 

angariar muitos defensores. Para a maioria dos parlamentares, o silêncio em torno do passado 

era a melhor via para a consolidação da democracia. 

Diante do incômodo passado e em meio ao “silêncio” dos parlamentares em relação 

aos crimes cometidos pelos agentes do regime militar, as galerias da Assembleia estavam 

lotadas por ex-militares que clamavam por anistia e reparação e tinham em parlamentares 

como Lysâneas Maciel, Brandão Monteiro, Paulo Ramos e José Paulo Bisol alguns de seus 

principais representantes na busca pelo apagamento das punições impostas pelo regime 

ditatorial.  

Em contraposição aos defensores da ampliação da anistia, estavam principalmente os 

parlamentares do PDS e PFL, irredutíveis na tentativa de evitar o retorno de “traidores” e 

“subversivos” às fileiras das Forças Armadas. Entretanto, o que surpreendeu as galerias 

naquela tumultuada sessão – que resultou em agressões físicas e verbais – foi o 

posicionamento de parte do PMDB, partido que reunia alguns dos principais parlamentares 

que tinham uma história de luta contra a ditadura e em defesa da anistia. Enquanto MDB, o 

partido assumira na década de 1960 o compromisso de lutar pela anistia e pela reparação as 

vítimas da ditadura. 

O tumulto causado após a votação das emendas que propunham ampliação da anistia 

fazia com que algumas questões ecoassem naquela Assembleia, tais como: Por que parte do 

PMDB recuara diante da polêmica da anistia? Se a Constituinte representava o coroamento da 

transição democrática, por que a maioria dos parlamentares preferiu o silêncio em torno do 

passado? 

Diferentemente de 1946, na Constituinte de 1987/88 os comunistas já não 

representavam uma ameaça política. “Pulverizados” pela ditadura, fragmentados em diversas 

organizações, os comunistas em nada lembravam os tempos “áureos” de 1945/46; 

agonizavam. O próprio Prestes tecia duras críticas ao partido que, segundo ele, estava a 

reboque da burguesia e que “de comunista não tinha mais nada”. Desse modo, o moribundo 

PCB chegara à Constituinte com apenas três parlamentares, sem força política, perdera espaço 

até mesmo para o partido que surgira de sua dissidência, o PC do B.  

Se naquele contexto os comunistas não representavam ameaça e se os militares 

conseguiram dissipar o “perigo vermelho”, o percurso para aquele novo período de transição 

fora marcado por conflitos e disputas políticas, vicissitudes da memória e usos do passado, 

resquícios que por um longo período influenciaram as negociações entre a lembrança e o 
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esquecimento. Na Constituinte, finalmente os comunistas deixariam para trás a imagem de 

“traidores da pátria”? Ressignificadas e reatualizadas, novas ameaças emergiam 

profundamente marcadas pelos resquícios de um passado que insistia em não passar. 

Indiferente em relação às polêmicas que envolviam a anistia e seguro de que o país 

caminhava para um futuro socialista, em 27 de agosto de 1988 Luiz Carlos Prestes 

compareceu à sessão da Assembleia Constituinte. Apesar de bem recebido e ovacionado pelos 

parlamentares, nenhum constituinte tomou a palavra para homenagear o antigo “Cavaleiro da 

Esperança”. Crítico ferrenho daquela Assembleia que, segundo ele, estava a serviço das elites, 

o velho Prestes visitava a Constituinte sozinho; não tinha partido e nem mesmo “soldados”. 

 Sobre a visita ilustre, o assessor parlamentar, Alaor Barbosa, registrou em seu diário: 

Emocionou-me a saída de Prestes do plenário. Bastante aplaudido. Muitos o 
cercaram e acompanharam, com emoção e entusiasmo, até que saísse. O pequeno 
guerreiro – mito de minha puberdade e adolescência, e decepção intelectual e 
política de minha juventude e maturidade – passou perto de mim, frágil, mas lépido 
e muito feliz do carinho coletivo e geral com que se via confortado. [...] Prestes é 
uma encarnação do povo brasileiro. Até por seus aspectos de menoridade intelectual, 
de liderança em ponto pequeno. Há nele o drama do homem que não conseguiu 
nunca superar a si mesmo. De Cavaleiro da Esperança se degradou em funcionário 
de um aparelho partidário. E mesmo esse aparelho acabou por rejeitá-lo 
(BARBOSA, 1990, p. 145). 

Alaor Barbosa traçou a imagem de Prestes como um líder obsoleto que, apesar de ter 

arrastado consigo multidões, no final do tumultuado século XX estava sozinho. A imagem 

frágil do pequeno guerreiro solitário demonstrava que o “Cavaleiro da Esperança”, ou mesmo 

o “traidor da Pátria”, havia ficado para trás.   

Luiz Carlos Prestes trazia consigo uma longa trajetória política; atravessara o século 

XX como uma das figuras centrais da política brasileira e principal inimigo da elite 

conservadora do país. Marcado pelo estigma da traição desde o levante de 1935, em fins da 

década de 1980, Prestes, finalmente, parecia se libertar da imagem de “traidor”. No entanto, 

passava a ser visto como um líder decadente, inofensivo e solitário, desajustado no tempo. 

Naquele contexto de crise dos regimes socialistas ao redor do mundo, o velho comunista 

parecia inofensivo às elites brasileiras. Luiz Carlos Prestes não tinha mais a força política de 

1945, não era mais recebido pelos líderes comunistas e nem mesmo tinha um partido. Prestes 

estava sozinho e seu antigo Partido sem força política.  

Aos noventa anos de idade, Luiz Carlos Prestes era símbolo do passado presente que a 

Constituinte tentava superar. Um dos principais perseguidos políticos no país – fora o inimigo 
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número um do Estado Novo e da Ditadura Militar195 – a presença de Prestes na Assembleia 

traduzia um encontro do passado com o presente. Todavia, apesar do respeito a tal passado, e 

da reverência com que trataram Prestes, os Constituintes se silenciaram sobre sua presença, 

assim como tentariam se silenciar sobre o passado que, desajustado, não tinha mais lugar no 

futuro esboçado pela Constituinte.196   

Com o olhar sempre fixo no futuro e convicto de que o Brasil caminhava para a 

“revolução socialista”, em entrevista concedida ao Programa Roda Viva, Prestes ironizava a 

“Nova República” que tentava demarcar distanciamento do passado e, dessa forma, indagava 

em que sentido ela poderia ser chamada de “nova”, uma vez que o passado continuava de pé. 

Desse modo, Prestes ressaltava: “nenhum torturador, nenhum assassino de presos políticos, 

foi punido [...] todos continuam aí, os generais são todos os mesmos [...]. A Nova República 

já nasceu velha”.197 

Com visão semelhante à de Luiz Carlos Prestes, em março de 1988 o grupo Tortura 

nunca mais divulgava uma nota sobre a transição democrática que tinha como ápice a 

Assembleia Nacional Constituinte: 

A impunidade é total. Passamos por um período que se convencionou chamar de 
transição, mas de fato ele foi e é uma continuidade. Nada do antigo regime, 
principalmente no campo dos direitos humanos, foi condenado como espúrio ou 
ignóbil. Há uma cumplicidade com o passado e é isso que faz atual a nossa luta. A 
violência de hoje tem suas raízes, de certa forma, naquele período. A negação 
daquela época, com o esclarecimento das mortes, desaparecimentos e torturas, com a 
responsabilização legal dos culpados, é fundamental para criarmos as bases de um 
mundo mais justo e humano (GRUPO TORTURA NUNCA MAIS/RJ, Boletim nº 
05, fev./mar. 1988). 

Quase uma década após a lei de anistia de 1979, e decorrido mais de um ano de 

funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, a nota do grupo, que representava os 

familiares de vítimas da ditadura, apontava para um sentimento de frustração por parte das 

vítimas e de seus familiares frente à impunidade em relação aos crimes cometidos pelos 

agentes do Estado após o golpe civil militar de 1964. Afinal, a Assembleia Nacional 

Constituinte manteria o passado impune? O passado de repressão continuaria envolto pelo 

cerco do “esquecimento” constituído pela anistia? 

                                                 
195 Mesmo que Prestes e Brizola fossem equiparados como os principais inimigos da Ditadura, Prestes figurou no 
topo da lista das primeiras cassações empreendidas pelo regime.  
196 Os anais não registraram nenhum discurso em homenagem à Prestes naquela sessão do dia 27 de agosto; 
apenas José Genoíno (PT) fez um aparte mencionando a presença do visitante ilustre. Nem mesmo os comunistas 
mencionaram em seus discursos a presença do antigo líder. 
197 Entrevista de Luiz Carlos Prestes ao Programa Roda Viva. Disponível em: 
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/44/entrevistados/luis_carlos_prestes_1986.htm. Acesso em: 03 dez. 2014. 
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Para os representantes do grupo Tortura nunca mais, as expectativas em torno da 

Constituinte se dissipavam após um ano de trabalho dos parlamentares, uma vez que, o 

parlamento não se mostrava disposto a julgar e punir o passado. Demonstrando certa 

cumplicidade com o passado, a Constituinte sinalizava para uma tentativa de legar ao futuro – 

assim como ocorrera nos debates parlamentares de 1979 – a difícil tarefa de “curar” ou 

“digerir” o passado.  

Coroação do processo de transição democrática, a Assembleia Constituinte era alvo de 

interesses de diversos grupos, sejam ligados à expectativa de consolidar o passado, ou de 

sepultá-lo em prol do futuro. Dividida em Comissões e Subcomissões, a Assembleia 

Constituinte de 1987/88 reunia parlamentares que traziam consigo experiências de um longo 

regime autoritário. Experiência marcante, a ditadura estava arraigada na memória de cada 

parlamentar que vivera aqueles vinte e um anos, sejam a favor ou contra os militares no 

poder. Para muitos parlamentares a nova Constituição representava a oportunidade de 

sepultar, de vez, a ditadura. Para outros, mesmo que de forma velada, a nova Constituição 

poderia ser o meio de consolidar políticas herdadas do passado ditatorial. Para ambas as 

correntes, a Assembleia Nacional Constituinte era o ponto focal, a encruzilhada entre o 

passado e o futuro. Resta-nos analisar qual caminho foi traçado pelos parlamentares nesse 

espaço de negociações entre a experiência e a expectativa; entre a memória, o esquecimento e 

o silêncio. 

Segundo Elizabeth Jelin (2002), as aberturas políticas após períodos autoritários 

habilitam a esfera pública a incorporar narrativas e relatos até então desconhecidos ou 

censurados. Além disso, tais transições democráticas abrem espaço para novos relatos, para o 

que, até estão, estava silenciado. Essa abertura implica um cenário de luta pelo sentido do 

passado, envolvendo uma pluralidade de atores e agente com múltiplas demandas e 

reivindicações.  

Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto que a Assembleia Nacional Constituinte de 

1987/88 representava esse espaço de abertura e audição para múltiplas vozes, entretanto ao 

organizarem sua interpretação sobre o passado recente, as experiências dos constituintes se 

chocavam devido às distintas representações da lembrança e as diferentes formas de buscarem 

a conciliação da nação. Enquanto grande parte da Assembleia via no silêncio o principal 

caminho para o apaziguamento dos conflitos do passado, ao longo dos debates sobre a anistia 

podemos perceber “sussurros” que viam no “luto” sobre o vivido e na necessidade de 

evidenciar o passado como a única forma de reparar as injustiças ocorridas ao longo da 

ditadura. Desse modo, os debates sobre a anistia revelam esse embate entre a exumação ou o 
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soterramento do passado. Resta saber qual via se sobressairia ao longo dos trabalhos daquela 

Assembleia. 

 Travava-se uma batalha de memórias voltada para a construção do futuro. O passado 

era negociado e, por vezes, chamado a testemunhar, visto que aqueles parlamentares ainda 

estavam cativos da experiência ditatorial. Tanto para os aliados do regime anterior quanto 

para os opositores, para garantir a experiência do presente e consolidar o futuro almejado, era 

necessário conciliar o passado. Todavia, qual seria o melhor caminho para a pacificação da 

experiência ditatorial, o julgamento do passado ou o silêncio como meio de construção do 

devir?  

Selecionar o que lembrar ou esquecer, seja de maneira consciente ou inconsciente, é 

uma ação política, uma vez que a memória não é algo dado a priori, mas que se constrói 

dinamicamente por sujeitos ou grupos ligados a interesses pessoais ou políticos do presente. 

Ao buscar se posicionar no presente, costuma-se selecionar o que deve ser lembrado do nosso 

passado e nessa organização parcial e descontínua, fragmentos do vivido adquirem sentido de 

acordo com a necessidade ou a busca de cada presente. 

Tendo em vista que o “resgate do passado” é algo impossível, diante da seletividade 

da memória, de acordo com Todorov (2000) há uma interação dialética em um movimento de 

conservação e supressão do vivido. Dessa forma, o esquecimento é um elemento negociável 

na gestão da memória, juntamente com a lembrança, constitui parte do jogo e contribui para o 

embate acerca do que conservar ou suprimir do passado. 

A negociação em torno da gestão da memória, o jogo entre o lembrar e o esquecer, é 

um processo dinâmico que flui de acordo com as modificações sociais e temporais, processo 

influenciado por transformações políticas e também pelo surgimento de novos atores sociais 

que podem modificar os mirantes pelos quais vemos o passado (JELIN, 2002). Todavia, assim 

como a lembrança, o silêncio também pode ser utilizado, consciente ou inconscientemente, 

para determinados fins.  Pode, de acordo com o cenário político e social – individual ou 

coletivo – ser conveniente para a manutenção dos interesses do presente. E dessas 

conveniências, podemos pressupor que o outrora silenciado também pode emergir em 

determinadas conjunturas e se tornar, finalmente, memória. 

Diante desse quadro, é possível afirmar que, por vezes, há o soterramento e o 

silenciamento acerca do passado. Por diferentes motivações, o sujeito histórico abandona 

determinadas experiências pelo caminho, mas, quem sabe um dia, possa retornar e levar 

consigo o que outrora fora “esquecido”. 
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Para os constituintes de 1987/88, o passado não era terra estrangeira (LOWENTHAL, 

1998), suas lembranças ainda influenciavam o sentido que atribuíam ao regime ditatorial. 

Além disso, muitos parlamentares ainda carregavam a bagagem do passado. Restava saber se 

naquele espaço de negociação política decidiriam levar consigo a experiência, ou soterrá-la 

pelo caminho. Dentro desse quadro, o deputado César Maia (PDT/RJ) destacou sua 

preocupação com o peso do passado na Constituinte: 

Nós vamos ter que colocar na nossa Constituição a nossa História. Mas me preocupa 
que nós coloquemos na nossa constituição os nossos traumas. Eu sou ex-preso 
político, fiquei exilado muitos anos, recebi maus tratos naquela época, mas não 
posso colocar esses problemas numa Carta que tem que ser permanente (DIÁRIO 
DA ANC, Suplemento, 20 jul. 1987, p. 59). 

Para o deputado, ex-integrante do Partido Comunista Brasileiro, o passado não deveria 

contaminar o futuro. Apesar de consciente da dificuldade de abrir mão da experiência, o 

parlamentar advertia para o perigo de se colocar em primeiro plano as experiências pessoais. 

César Maia preocupava-se com a possibilidade de que os ressentimentos e traumas de cada 

parlamentar, que sofrera as agruras da ditadura, influenciassem a elaboração da nova 

Constituição brasileira, uma vez que os Constituintes ainda se encontravam aprisionados na 

experiência ditatorial. O parlamentar, vítima do regime, apontava para a necessidade de 

conciliação, visto que os traumas do passado não poderiam determinar o futuro a ser 

elaborado naquela Constituinte. 

Segundo Yosef Yerushalmi (1998), um povo jamais poderá esquecer o que nem 

mesmo recebera das gerações anteriores, para que haja lembrança; é necessário que haja 

transmissão. Dessa forma, de acordo com o autor, um povo esquece quando a geração 

detentora de determinado passado não o transmite a seguinte, ou quando esta rejeita o que 

recebera ou, quem sabe, cessa de transmitir. A ruptura de transmissão pode ocorrer de 

maneira brusca ou ao fim de um processo de erosão que abarca diversas gerações. Dentro 

desse quadro, em sentido coletivo, o esquecimento pode ser fruto da falta de transmissão do 

passado, voluntária ou involuntariamente; falta de sepultura que mantenha o que se foi, de 

alguma forma, presente.  

Todavia, no que se refere ao período de transição democrática no Brasil no ocaso da 

ditadura militar, nota-se que, apesar dos esforços do governo e de grande parte do parlamento 

para que o passado fosse soterrado, apesar da anistia recíproca, tal tentativa de silenciamento 

acarretou um dever de memória por parte das vítimas que se empenharam em não permitir 

que o manto do esquecimento cobrisse a experiência ditatorial no Brasil. 
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Paul Ricoeur (2007), ao analisar os abusos da memória e do esquecimento, ressaltou 

que a experiência não pode ser deixada pelo caminho sem a devida sepultura. Para o autor, a 

narrativa se encarrega do trabalho de luto, exorciza o “morto” – o passado – e constrói sua 

sepultura ao resgatar a ausência. Ao abster-se de narrar e transmitir a experiência, a herança 

que liga passado e futuro, o homem mantém o passado insepulto, não passa. 

Se o presente imuniza-se do passado, abre-se um fosso, uma crise temporal diante do 

corpo insepulto: o passado. As fibras que nos unem ao tempo se rompem desarticulando a 

memória, a expectativa do futuro e a atenção do presente (RICOEUR, 2007). Assim, parte-se 

da perspectiva de que muito mais do que romper com o passado, os parlamentares 

constituintes de 1987/88 seguiram a via do silenciamento como caminho para a conciliação e 

para atingirem as expectativas do futuro político do país. Mesmo as bancadas que tinham uma 

histórica luta contra a ditadura, optaram pelo silêncio acerca das perseguições ocorridas em 

um passado que resistia a abrir caminho para o advento do futuro. 

É dentro desse quadro que, diante das polêmicas atuais que envolvem o passado 

ditatorial, parte-se da perspectiva de que os parlamentares da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987/88, encarregados de consolidarem o processo de transição democrática, 

ao tomarem o silêncio como via de conciliação, construíram o futuro sobre as ruínas de um 

tempo insepulto e, dessa forma, contribuíram para a constituição de uma nova camada no 

processo de soterramento do passado de repressão. Ao abster-se de enfrentar o passado, 

abrindo mão da experiência, a Constituinte sobrepôs o futuro a um passado que insistia em 

permanecer influenciando os debates políticos daquele período de transição. 

Para corroborar esta hipótese, serão tomados os debates sobre a anistia na Constituinte 

de 1987/88 como fio condutor de nossa análise. O ponto de partida é o pressuposto de que tais 

debates podem revelar a negociação em torno da experiência do passado e da expectativa do 

futuro que era negociado na Assembleia Constituinte. Dessa forma, os debates sobre a anistia 

podem demonstrar o quanto do passado ditatorial era transmitido por aqueles parlamentares 

que visavam ao futuro, isto é, o quanto do passado foi transmitido às novas gerações por 

aqueles políticos encarregados de construírem a democracia brasileira.  

Entre o passado e o futuro havia o cerco do esquecimento formado pela anistia de 

1979. Encapsulado e diante do frágil sistema democrático tutelado pelos ministros militares e 

por um Presidente da República que apoiara a ditadura, tal passado não poderia ser facilmente 

revisto. Intocado, o passado anistiado tornava-se um “presente que falta”, cerceado pelo 

silêncio. 
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 Na mesma direção do discurso proferido pelo Constituinte César Maia, citado 

anteriormente, o deputado Roberto Brant (PMDB/MG) destacou: 

[...] acredito que nós devemos, no texto constitucional, expungir todo o trauma, todo 
traço de ressentimento, a que se referiu o constituinte César Maia, para abrirmos 
nossos corações para a instituição Forças Armadas, para os seus membros, para os 
seus integrantes, e tentar estabelecer com eles, no Brasil que nós vamos construir 
para a frente, um diálogo e um relacionamento mais dinâmico, mais confiante e mais 
confortável (DIÁRIO DA ANC, Suplemento, 20 jul. 1987, p. 65). 

A palavra de ordem era a conciliação. Para muitos parlamentares, até mesmo dos 

partidos de esquerda, o silêncio era a melhor via para atingir a conciliação nacional. Sinônimo 

de consenso, o silêncio parecia se tornar o contrário de justiça. 

Segundo Gagnebin (2004), somente uma retomada reflexiva do passado pode nos 

ajudar a não o repetir infinitamente, e contribuir para que possamos esboçar uma outra 

história e inventar um presente. Entretanto, discursos como os proferidos pelos parlamentares 

César Maia e Roberto Brant, demonstram que nem todos os parlamentares encarregados de 

empreenderem a transição democrática estavam dispostos a se posicionarem reflexivamente 

sobre o passado. A expectativa do futuro ofuscava a experiência aprisionada pela lei da 

anistia. 

Era preciso expungir o passado; conciliar-se para seguir em frente. Roberto Brant, 

deputado integrante do maior partido da Assembleia Constituinte, o PMDB, traduzia uma 

interpretação que seria seguida por parte significativa de sua bancada. Principal bancada da 

Assembleia Constituinte, o PMDB contava com a herança e prestígio do MDB no combate à 

Ditadura e pela direção da campanha das “Diretas Já”. Entretanto, apesar da histórica luta 

contra a ditadura, enquanto MDB, a liderança do PMDB orientava-se, na Constituinte, pelo 

ritmo da transição pactuada e conciliadora.198 Com um posicionamento de cautela diante da 

revisão do passado, parte significativa do partido assumiria uma posição conservadora na 

Assembleia Constituinte,199 visto que a liderança do partido temia nova intervenção militar e 

tentava alinhar-se ao governo de José Sarney, governo que não representava uma clara ruptura 

com o passado. Pisando em “chão de vidro”, e movido pelo ideal da transição lenta e gradual, 

                                                 
198 Segundo Fleischer (1988), 217 dos parlamentares constituintes de 1987/88 tiveram passagem pela antiga 
ARENA. Dentre os 298 parlamentares constituintes que integravam a bancada do PMDB na Constituinte de 
1987/88, 42 parlamentares integravam a ARENA em 1979 e 40 eram do PDS em 1983. Dentre os 298 
peemedebistas da Assembleia, apenas 137 parlamentares integravam o MDB em 1979; eram os chamados 
autênticos. Segundo David Fleischer (1988, p. 31), essa composição heterogênea do PMDB deu trabalho aos 
líderes do partido nas votações mais polêmicas na Assembleia Constituinte. 
199 No decorrer dos trabalhos da Assembleia Constituinte, formou-se o “Centrão”, agrupamento conservador 
suprapartidário que se insurgiu contra o Regimento Interno e formou uma base de apoio ao governo de Sarney. A 
aliança conservadora entre políticos do PMDB, PFL, PDS, PTB e outras legendas menores decidiu importantes 
votações como a questão da reforma agrária, o mandato presidencial e a anistia. 
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o PMDB tentava encapsular o passado e legar ao futuro a tarefa de revisão e julgamento da 

experiência ditatorial.  

O silêncio em torno do passado não implica esquecimento, mas por vezes pode levar à 

imobilidade. Nietzsche (1987), assim como Ricoeur (2007), destacou que há um 

esquecimento ativo e natural, necessário para que a vida tome sentido. Entretanto, existem 

também outras formas que tornam o “esquecimento” questionável, isto é, o silêncio, a 

denegação e o recalque acerca do vivido. Nesse sentido, no que se refere à Ditadura Militar 

são percebidas evidências que demonstram um “esquecimento” questionável, ora pelo 

silêncio, ora pela denegação estimulados pela lei da anistia. 

A leitura dos debates e projetos parlamentares ao longo dos trabalhos na Constituinte 

revela que, ao debaterem o passado, os parlamentares priorizaram a conciliação e o consenso. 

Nesse sentido, predominaram na Assembleia as bancadas que lidavam com o passado como 

um campo a ser conciliado e apaziguado, quer fosse pelo silêncio, pelo esquecimento, 

denegação ou pela reparação.200 Todavia, nem sempre esses caminhos levam à conciliação; 

por vezes, ocorre apenas um processo de soterramento do vivido. 

O percurso da temática da anistia na Assembleia Constituinte de 1987/88 foi bastante 

polêmico e marcado por diversas vicissitudes. Tratado primeiramente nas Subcomissões e 

Comissões, o tema envolveu grandes expectativas de rompimento com o entulho do passado 

autoritário. Entretanto, ao chegar à Comissão de Sistematização e ao Plenário para a votação 

final, o tema da anistia sofreu uma reviravolta influenciada por estratégias políticas e pelas 

pressões que vinham do passado. Questões polêmicas como o julgamento do passado 

ditatorial e a anistia aos militares cassados, fizeram da anistia o tema mais delicado daquela 

Constituinte. Como os parlamentares poderiam enfrentar a prepotência do passado que insistia 

em não passar? 

 

Subcomissões 
 

O debate sobre a anistia apareceu primeiramente na Subcomissão dos Direitos 

Políticos, Coletivos e Garantias, que contou com a liderança de dois parlamentares marcados 

por uma trajetória de luta contra a ditadura militar e em defesa dos direitos humanos: o 

                                                 
200 A reparação não aparecia, na maioria das vezes, como julgamento ou punição do passado, mas como 
dissolução da experiência, como retomada do vivido, a partir do ponto anterior às arbitrariedades cometidas. 
Portanto, mesmo quando os parlamentares se empenharam por reparação às vítimas, esta aparecia como uma das 
diversas formas de silêncio que pairavam sobre aquela Constituinte. Reparar equivalia a dissolver o passado. 
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presidente da subcomissão, Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE)201 e o relator do anteprojeto, 

o deputado Lysâneas Maciel (PDT-RJ).202 Tais parlamentares desempenharam um papel 

fundamental para que o anteprojeto da Subcomissão contemplasse diversos setores da 

sociedade civil no que diz respeito aos direitos humanos e à garantia de um regime 

democrático. Dentro desse quadro, Maurílio Ferreira Lima deixou claro que trataria o tema 

dos direitos e garantias sem ódios ou ressentimentos: 

Cheguei aqui com muita dificuldade, em 1982, depois da anistia. Não trago qualquer 
ranço, não trago qualquer ódio; sou um homem de construir, sempre o fui. Os danos 
que sofro são pessoais, não são danos da sociedade, e não posso misturar minhas 
dores com as do povo. Diante dele, tenho a obrigação e o dever de ser isento e de 
procurar o melhor (ANC, Comissão de Sistematização, p. 653). 

O recado estava dado, os parlamentares deveriam ter os olhos fixos no futuro deixando 

ranços pessoais e ressentimentos para trás. Diante da visão de que a Assembleia Constituinte 

se reunira para construir, Maurílio Ferreira Lima deixou evidente que presidiria a 

Subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos e Garantias sem permitir que experiências 

pessoais e perseguições sofridas ao longo da Ditadura pudessem influenciar nos andamentos 

dos trabalhos. Sobre o passado, restava apenas o silêncio. 

Logo na reunião de instalação, em 07 de abril de 1987, o presidente Maurílio Ferreira 

Lima destacou que, apesar de muitos parlamentares subjugarem a importância daquela 

Subcomissão, aquele seria o espaço em que, finalmente, os parlamentares teriam o poder de 

neutralizar o abuso do aparelho de Estado contra os cidadãos brasileiros, para o constituinte 

aquele era um espaço propício para que a Assembleia pudesse extinguir todos os abusos 

cometidos pelo Estado contra o cidadão brasileiro (ANC, Suplemento 53, 07 abr. 1987, p. 16). 

Dentro desse quadro, a Subcomissão debruçou-se sobre temas polêmicos como a soberania, a 

tortura, e também a anistia.  

No que se refere à anistia, o tema era considerado bastante delicado, uma vez que 

lidava com o passado que ainda estava à espreita. Além disso, estava em jogo, no que se 

refere às vítimas da ditadura, um passado rompido, congelado, que necessitava de um elo com 

o presente para que a vida seguisse adiante. Milhares de vítimas do regime militar ainda 

aguardavam por reparação, diversas famílias ainda buscavam pelos seus entes, centenas de 
                                                 
201 Maurílio Ferreira Lima havia sido deputado federal pelo MDB, cassado pelo regime militar em 1968, após 
denunciar o caso Para-Sar, operação coordenada pelo Brigadeiro Burnier, então chefe do Ministério da 
Aeronáutica, que visava praticar atentados terroristas na cidade do Rio de Janeiro. 
202 Lysâneas Maciel, um autêntico histórico do MDB, fora eleito deputado pela bancada do PDT do Rio de 
Janeiro nas eleições de 1986. Ativo opositor do regime militar no parlamento, e um dos principais defensores 
dos direitos humanos no Congresso Nacional, Lysâneas teve seu mandato cassado em 1976. Após a experiência 
do exílio e a anistia, Lysâneas Maciel participou da fundação do PDT, partido pelo qual fora eleito deputado 
Constituinte no pleito de 1986. 
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desaparecidos continuavam sem sepultura, mães, esposas e filhos de vítimas ainda 

aguardavam por uma história que a anistia contribuiu para que fosse soterrada. Como 

destacou José Vasconcelos (2000), muitos escaninhos precisavam ser preenchidos e caminhos 

refeitos para que a vida pudesse fluir, pois faltava História. 

Logo nos primeiros dias de trabalhos da Assembleia Constituinte, a União dos 

Militares Não Anistiados (UMNA) enviou um apelo aos parlamentares para que o tema da 

anistia não fosse esquecido naquela Assembleia. Para os militares cassados a principal função 

dos constituintes naquele momento histórico era romper com o entulho autoritário deixado 

pelo regime ditatorial, portanto clamavam para que os parlamentares não se afastassem de tal 

tarefa. Nesse sentido, no documento intitulado Carta aberta aos Constituintes, os cassados 

destacaram: 

A população brasileira vive na presente conjuntura uma expectativa que é ao mesmo 
tempo um misto de indignação e ceticismo políticos. À frustração com a 
desestruturação e centralização perene e perversa da economia se soma a decepção 
com a impunidade dos crimes contra o patrimônio nacional e contra a humanidade 
[...], que nem sequer possuem indiciados. Contraditoriamente, mantém-se sem 
anistia todo um conjunto de brasileiros que apoiavam as reformas de base 
proclamadas pelo governo Constitucional deposto pelo golpe militar de 64. A quebra 
de relações com esse passado, presente, impões, portanto, alguns pré-requisitos à 
credibilidade da Constituinte agora instalada, entre os quais destacam-se: 
rompimento com toda forma de entulho autoritário ainda presente na vida política 
brasileira; eliminação das restrições aos já anistiados; e, imediata anistia plena a 
todos os politicamente punidos pela ditadura militar, como os marinheiros, fuzileiros 
navais e cabos da aeronáutica, além da localização dos corpos das vítimas da 
repressão. Sem a imediata adoção de tais medidas o Congresso Constituinte não 
gozará nem de credibilidade, nem de autonomia, nem de legitimidade para o 
exercício da missão que lhe foi conferida (UMNA, fev. 1987. In: CPDOC, LM cd 
tm 1987.02.00 – Parte 2). 

Com grandes expectativas em torno dos trabalhos da Constituinte, os militares 

cassados apontavam o que esperavam daquela assembleia. Era preciso romper com o passado, 

cortar o elo que mantinha o passado presente e, principalmente, reparar as vítimas para que 

pudessem recomeçar. Nesse sentido, fica claro que para os cassados a reparação era muito 

mais pujante do que a responsabilização.  

Eram imensas as expectativas para que, por fim, a Constituinte conseguisse resolver 

tais imbróglios do passado. Os militares cassados buscavam a reparação por meio da reversão 

aos seus antigos cargos e pelo reconhecimento do passado, e enviaram à Assembleia um 

lobby que se empenhou em pressionar os parlamentares para que a anistia fosse ampliada e os 

cassados reparados.203 Da mesma forma, os familiares de mortos e desaparecidos buscavam 

                                                 
203 Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, o lobby dos militares cassados se organizou na 
Federação das Associações de Defesa da Anistia (FADA), tal grupo não representava apenas os militares 
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reparação, entretanto almejavam que a reparação fosse feita pela via da responsabilização dos 

agentes da repressão. Além disso, os familiares, representados na Constituinte pelo grupo 

Tortura Nunca Mais, almejavam a reparação histórica, isto é, era preciso que a História do 

período fosse contada e o paradeiro das vítimas revelado para que tais atrocidades nunca mais 

se repetissem. Nesse sentido, as vítimas esperavam que a Constituinte desatasse, 

definitivamente, o nó do passado, seja por meio do apagamento das punições, seja por meio 

da punição aos envolvidos com os atos arbitrários da ditadura. 

Foi diante de pressões que vinham de vítimas e algozes, e em busca da conciliação 

política que o deputado João Paulo Pires (PT-MG), encarregado de fazer considerações sobre 

a anistia na Subcomissão dos direitos políticos, coletivos e garantias, defendeu a ampliação 

da anistia como um meio de reparar o passado para que este não pudesse corromper o futuro. 

Nessa perspectiva, o parlamentar destacou que medidas em torno do tema visavam 

também, a que se consumam, de vez, os ressentimentos, os ódios e as diferenças, 
para que, após a homologação da nova Constituição, haja uma reconciliação geral e 
possamos conviver politicamente, sem os resquícios do passado [...] (ANC, 
Suplemento 62, 20 mai. 1987, p. 08). 

Tem-se, aqui, a Constituinte como um marco do tempo. Para o deputado, a 

Constituinte deveria funcionar como um divisor de águas entre o passado autoritário e o 

futuro democrático e, dessa forma, os constituintes não poderiam permitir que resquícios de 

um passado condenável contaminassem o futuro democrático elaborado por aquela 

Assembleia. Era preciso reconciliar passado e presente por meio do apagamento dos atos 

arbitrários. Recolocando as peças no lugar por meio da anistia, a vida continuaria como se 

nada tivesse ocorrido. Dessa forma, o parlamentar via na ampliação da anistia um meio de o 

presente conciliar-se com o passado.  Para João Paulo Pires (PT-MG), a anistia, de fato, 

deveria representar esquecimento, apagamento, era como se a Constituinte pudesse passar 

uma borracha sobre o vivido e os homens pudessem retomar o fluxo da vida como se nada 

tivesse ocorrido. 

Entretanto, em meio às propostas que visavam a conciliação, uma questão se tornava 

latente na Constituinte: quem pagaria pelas cassações, prisões, exílios e torturas? A análise 

dos debates em torno da anistia revela que os parlamentares não pareciam dispostos a 

buscarem culpados pela repressão, mas apenas reparar erros e injustiças cometidas pelo 

                                                                                                                                                         
cassados após o golpe de 1964, mas também os envolvidos no levante comunista de 1935 e os que participaram 
da campanha “o Petróleo é Nosso”. Formada por vários grupos de cassados, a FADA pretendia incluir na nova 
Constituição uma anistia ampla que beneficiasse todos os punidos arbitrariamente durante a ditadura. In: 
“Militares anistiados se organizam para criar lobby na Constituinte”. Jornal do Brasil. 08 abr. 1987. 
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regime militar e, dessa forma, apagar um passado que deixara marcas profundas na sociedade 

brasileira. Nesse sentido, a anistia era tratada literalmente como esquecimento. 

O principal argumento do deputado João Paulo Pires (PT-MG), ao apresentar seu 

relatório sobre a anistia, foi que todos os servidores civis e militares atingidos por atos 

arbitrários tivessem reparação, isto é, voltassem aos seus cargos e recebessem indenizações 

pelo tempo em que estiveram à margem. Para o parlamentar, era necessário reparar as 

injustiças cometidas até mesmo com aqueles militares que participaram do levante comunista 

de 1935 e continuavam à margem da sociedade em plena década de 1980. Os apontamentos 

do parlamentar indicavam que não havia como a Assembleia Constituinte construir uma 

democracia sobre os escombros de um passado que ainda deixava seus resquícios no presente. 

As indicações do constituinte João Paulo Pires (PT-MG), logo no início dos trabalhos 

da Assembleia, dão-nos pistas de como o tema da anistia seria abordado na Constituinte. A 

anistia seria pensada, na maioria das proposições, como reparação enquanto um desfazer do 

passado, ou, como queria Rui Barbosa no final do século XIX, como o “manto do eterno 

esquecimento”.  

Com base nos primeiros apontamentos feitos pelo deputado petista, o relator do 

anteprojeto da Subcomissão dos direitos políticos, coletivos e garantias, Lysâneas Maciel, 

tomou a defesa da anistia, enquanto reparação, como uma de suas principais preocupações. 

Com uma trajetória de luta contra a ditadura, logo Lysâneas Maciel se tornaria um dos 

principais arautos da anistia na Constituinte de 1987/88. Dessa forma, o parlamentar 

assumiria a reparação do passado ditatorial como uma de suas principais bandeiras. Para o 

deputado, a Constituinte representava o espaço propício para promover a pacificação da 

nação, mas isso só seria possível por meio da reparação e justiça em torno do passado. Nesse 

sentido, Lysâneas destacou: 

É uma matéria delicada. A rigor, a mobilização popular que ensejou a criação do 
Governo da Nova República e a convocação da Assembléia Nacional Constituinte 
teve, como um de seus mais fortes componentes, a vontade nacional de sufocar 
todas as formas de opressão que marcaram duramente a nossa sociedade nestas duas 
últimas décadas. Milhares de famílias ainda mantêm viva nas suas lembranças 
episódios que envolvem amigos ou parentes numa série de arbitrariedades e de atos 
da mais extrema violência, perpetrados pelos governos ditos revolucionários. A esse 
passado de desmandos, ódios, discriminações, urge contrapor uma presente justiça 

de grandeza e de coragem para que as forças progressistas desta Nação se unam e 
encontrem as condições básicas para o enfrentamento das desafiadoras crises 
políticas, econômicas e sociais, que atingem dramaticamente o Brasil (ANC, 
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. Relatório e 
Anteprojeto, p. 22. Grifos meus). 
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Lysâneas foi um dos principais nomes na luta pela reparação de um passado de 

desmandos. Em seus discursos o parlamentar evidenciava que a ampliação da anistia seria o 

caminho para a justiça, caminho que poderia levar a nação à reconciliação em torno do 

passado. Dessa forma, para o parlamentar, o presente era o momento propício para um grito 

de indignação contra a injustiça do passado e para que se cumprissem as expectativas de 

reparação. 

A leitura dos discursos de Lysâneas Maciel acerca da anistia revela que a principal 

preocupação do parlamentar, ao abordar o tema, estava na busca pela justiça, entretanto, o 

caminho apontado por ele para que fosse feita a justiça às vítimas não seguia a via do 

julgamento do passado, mas a reparação enquanto devolução de direitos suprimidos durante a 

ditadura, a indenização, o retorno dos servidores cassados aos seus antigos cargos e a 

retomada do fluxo da vida como se os conflitos do passado não tivessem ocorrido. 

Sobre o apelo por justiça, é importante ressaltar que milhares de cartas populares 

foram enviadas ao parlamento, antes mesmo da instalação da Constituinte. Vítimas, 

familiares, entidades sociais e diversos outros setores da sociedade se empenharam em enviar 

cartas à Constituinte apelando para que a Assembleia promovesse a conciliação da nação por 

meio da reparação do passado.204 Clamavam por anistia aos que ainda se encontravam à 

margem da sociedade e à margem do presente. Sobre as missivas, Lysâneas Maciel ressaltou 

que a grande quantidade de cartas apontava que o povo desejava a nação pacificada; queria 

eliminar ressentimentos, cicatrizar feridas, extinguir ofensas e hostilidades; corrigir erros e 

injustiças e, sobretudo, não permitir que o passado se repetisse (ANC, Subcomissão dos 

Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. Relatório e Anteprojeto, p. 23). 

Enquanto relator na Subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos e Garantias, 

Lysâneas Maciel apresentou um anteprojeto que colocava a anistia em termos amplos, uma 

vez que, segundo o deputado a anistia de 1979 e sua ampliação em 1985 foram insuficientes 

para uma efetiva reparação do passado. Para Lysâneas, tais medidas corroboraram para que o 

passado de arbítrio continuasse impune, acentuando, assim, o sentimento de injustiça para 

com as vítimas do regime militar, uma vez que, enquanto os torturadores encontravam-se 

impunes, os familiares continuavam sem respostas acerca dos desaparecidos e, além disso, os 

                                                 
204 Entre março de 1986 e julho de 1987, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal lançou uma 
campanha para os cidadãos enviarem suas sugestões para a elaboração da nova Constituição. Por meio do projeto 
“Diga Gente e Projeto Constituição”, cinco milhões de formulários foram distribuídos e disponibilizados nas 
agências dos Correios. Foram coletadas 72.719 sugestões em todo o país. Pessoas de várias idades, instruções e 
camadas sociais escreviam para o Congresso, expressando suas expectativas acerca da Constituinte. Sugestões 
que estão disponíveis para consulta no banco de dados do Senado Federal. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/legislacao/BasesHist/asp/consulta.asp 
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militares que não apoiaram o golpe de 1964 continuavam às margens das Forças Armadas. 

Dentro desse quadro, para o constituinte, se os crimes dos torturadores foram “esquecidos”, as 

arbitrariedades cometidas também deveriam ser desfeitas e reparadas. Dessa forma, a anistia, 

enquanto esquecimento, deveria funcionar para os dois lados envolvidos no conflito, não 

apenas para os torturadores. Se somente o “esquecimento” poderia levar à conciliação, a 

anistia não poderia pender para um lado só. Nessa perspectiva, para o parlamentar, o passado, 

seja de um lado ou de outro, deveria ser coberto pelo esquecimento. 

Os pronunciamentos do deputado Lysâneas Maciel demonstram sua profunda 

preocupação para que a anistia não funcionasse como um fosso entre o passado e futuro, mas 

que esta funcionasse como apaziguamento, caminho que só seria possível por meio da 

reparação das injustiças cometidas contra aqueles que foram atingidos por medidas 

autoritárias ao longo do regime militar. Nesse sentido, ressaltou: 

Sabemos que a anistia de 79, longe de reparar flagrantes iniquidades, ainda frustrou 
as esperanças de milhares de famílias, porque não reparou, em termos de universal 
abrangência, os prejuízos causados às vítimas de um longo período de dominação à 
margem da lei (ANC, Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e 
Garantias. Relatório e Anteprojeto, p. 23). 

 Longe de promover a justiça, a anistia, segundo o deputado, promovera um sentimento 

de frustração entre as vítimas da ditadura, visto que funcionava como um empecilho para a 

responsabilização em torno do arbítrio do passado. Além disso, apesar da anistia concedida 

em 1979, grande parte das vítimas do regime continuava à margem, sem reparação.  

 Em 13 de maio de 1987, em reunião da Subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos 

e Garantias, Lysâneas Maciel ressaltou um dos principais pontos que conduziriam o debate 

em torno da anistia ao longo dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, isto é, a 

reversão de servidores – punidos a partir do golpe de 1964 – aos seus antigos cargos. Segundo 

o parlamentar: 

Quem ficou ao lado da lei, da legalidade e da democracia sofreu penalização e 
injustiças que jamais foram reparadas, ou as foram parcialmente. Assim é que a 
crônica política dessas duas últimas décadas tornou-se rica de fatos profundamente 
desoladores, que a sociedade brasileira jamais esquecerá: milhares foram afastados 
de seus empregos, honestamente conquistados pela decência dos concursos públicos, 
sem direito à defesa, sem julgamento e, o que é mais grave, sem crime [...]. Impõe-
se, portanto, a adoção de uma anistia geral, ampla e irrestrita, capaz de pôr um ponto 
final em todas as divergências e lutas políticas que causaram prejuízos incalculáveis 
a milhares de famílias, além dos males sociais que trouxeram desdobramento 
dramático para a vida do País (Idem). 

Nessa busca por justiça na Constituinte, Lysâneas Maciel levantou o debate acerca dos 

militares punidos após o golpe de 1964, militares que não puderam retornar aos seus cargos 
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após a anistia. No que diz respeito às negociações em torno da anistia, havia um impasse 

acerca do retorno dos servidores aos seus antigos cargos. Mesmo após a ampliação da anistia 

em 1985, os militares cassados durante o regime autoritário não puderam retornar à ativa nas 

Forças Armadas. Diante de argumentos técnicos, os ministros militares205 destacavam que era 

inviável a reversão de militares que estiveram por cerca de duas décadas afastados de suas 

atividades. Além disso, a cúpula das Forças Armadas não admitia o pagamento de 

indenizações a tais militares, uma vez que via nesse tipo de reparação uma forma de negar a 

legitimidade do “movimento preventivo de 1964”. Reparar seria negar o passado e assumir o 

movimento civil militar de 1964 como um erro.  

Personagens centrais nos embates de memórias travados na Constituinte, os militares, 

que compunham a linha de frente do governo de José Sarney, estavam atentos a cada debate 

travado na Assembleia. Como destacou Eliézer Rizzo de Oliveira (1994), os militares 

prepararam-se com antecedência para acompanharem os trabalhos da Constituinte. Apoiados 

em assessorias atuantes no Congresso, os militares mobilizaram apoios, identificaram os 

aliados e combateram ideias distintas de suas propostas. Dessa forma, segundo o autor, o 

lobby
206 dos militares atuou eficazmente na Constituinte de 1987/88, tanto que atingiu parte 

considerável de seus objetivos, dentre eles, a restrição da anistia. 

Além do lobby que atuava na Constituinte, havia a pressão dos ministros militares na 

imprensa, principalmente do Ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves que se 

valeu da influência que exercia sobre o Presidente Sarney para pressionar a Assembleia. Ao 

longo do trabalho da Constituinte, por meio de entrevistas aos principais jornais do país ou 

por notas oficiais, os ministros deixavam claro o seu posicionamento sobre o trabalho dos 

parlamentares e mandavam seu recado sobre o que admitiriam, ou não, na nova Carta Magna 

Brasileira.207 

Dentre os temas de interesse das Forças Armadas, o que mais mobilizou os ministros 

militares e seu lobby na Constituinte, foi, sem sombra de dúvidas, a questão da anistia aos 

militares cassados após o golpe de 1964. A anistia de 1979, bem como sua ampliação em 

1985, não havia abrangido os militares cassados que continuavam com seus direitos 

                                                 
205 O ministério do Presidente José Sarney contava com seis Ministros Militares: Exército, Marinha, 
Aeronáutica, Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), Casa Civil e SNI. 
206 O lobby das Forças Armadas, comandado pelo general Werlon Coaracy de Roure, contava com doze oficiais 
das três armas. Além de oficiais, as Forças Armadas contavam com o apoio de alguns parlamentares como o 
senador Jarbas Passarinho. 
207 Entre os temas tratados na Constituinte, os Ministros Militares e o Lobby das Forças Armadas exerceram 
pressão sobre a definição constitucional acerca da função das Forças Armadas, a manutenção da defesa interna 
com parte de suas funções, manutenção do Conselho de Segurança Nacional, anistia, competência dos Tribunais 
Militares ou a permanência da obrigatoriedade do serviço militar.  
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suspensos e não podiam voltar à ativa dentro das fileiras armadas. Eram quase dois mil 

militares que foram punidos por atos administrativos e, portanto, não contemplados pela 

anistia. Dentre tais militares, estavam os envolvidos na Revolta dos Sargentos em 1963, os 

que participaram da Revolta dos Marinheiros em março de 1964, os militares que não 

apoiaram o golpe e outros que foram alijados de seus postos sob a suspeita de envolvimento 

com “ideologias subversivas”. Ao grupo somavam-se, ainda, os militares que participaram da 

campanha “O Petróleo é Nosso”, na década de 1950, e os envolvidos no levante comunista de 

1935; todos continuavam em busca de reparação.208 

 De acordo com o Ministro da Marinha, Henrique Sabóia, a anistia era prejudicial à 

hierarquia e à disciplina dentro das Forças Armadas, visto que a impunidade aos 

“subversivos” e a promoção dos que foram punidos, ao longo do regime militar, seria uma 

injustiça para com aqueles que não cometeram deslizes (OES, 28 jun. 1987). Para o ministro 

da Marinha, a possibilidade de indenizar os cassados era inconcebível; afinal, havia um total 

de 1.731 ex-militares ligados à força naval que aguardavam por reparação.209  

Com base em argumentos técnicos contra a reintegração dos militares cassados, a 

cúpula militar manifestava sua insatisfação diante da possibilidade de os constituintes 

reintegrarem agentes “subversivos” no seio das Forças Armadas. Além disso, temiam o 

ressurgimento dos conflitos internos ocorridos nas fileiras armadas no pré-1964. Para os 

ministros militares, admitir o retorno dos cassados seria o equivalente a negar os princípios da 

“Revolução de 1964” e desfazer as medidas tomadas para eliminação da “indisciplina” e 

“subversão” dentro das Forças Armadas. Esta dimensão simbólica da anistia, a negação do 

passado por meio da reparação, foi o principal fator que levou os ministros militares a 

tomarem o tema como uma de suas principais preocupações diante dos trabalhos da 

Assembleia e a pressionarem o parlamento contra a reversão dos cassados. 

Na prática, o impacto da ampliação da anistia seria mínimo. Dentre os cassados, é 

provável que apenas dez ou vinte militares pudessem retornar à ativa. Mais de vinte anos após 

o golpe e as cassações, muitos militares haviam morrido, estavam doentes ou muito velhos, 

                                                 
208 Como já analisamos nesse trabalho, apesar da anistia de 1945, os militares envolvidos no Levante de 1935 
continuaram à margem das Forças Armadas, uma vez que tiveram a anistia negada nas Comissões encarregadas 
de avaliarem cada caso.  Em 1961, foram beneficiados pela ampla anistia concedida para beneficiar os 
envolvidos nos movimentos de Jacareacanga e Aragarças. Entretanto, em 1969, tal medida foi sustada e os 
envolvidos no Levante de 1935 e no movimento “O Petróleo é nosso” foram “desanistiados” pelo governo 
militar. Apenas com a promulgação da Constituição de 1988 os envolvidos no levante de 1935 foram anistiados; 
contudo, com idade avançada, já não podiam regressar aos meios militares como pleitearam por anos. 
209 A Marinha seria a mais atingida pela ampliação da anistia aos militares cassados. Mas no Exército, por 
exemplo, o montante a ser pago em indenizações aos punidos seria próximo a três trilhões de cruzeiros. 
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incapazes de retomarem os postos que ocupavam anteriormente ao golpe. Entretanto, anistiar 

tais militares poderia representar o reconhecimento, por parte das Forças Armadas, de que 

ocorreram injustiças ao longo do regime. Dessa forma, apesar dos argumentos técnicos, as 

restrições acerca da anistia tinham uma dimensão muito mais simbólica do que prática. 

Dentro desse quadro de disputas de poder e disputas de memória, a anistia tornou-se 

um tema bastante polêmico na Constituinte. Os Ministros Militares, antes mesmo da 

convocação da Assembleia Constituinte, deixaram claro na imprensa que não admitiriam a 

ampliação da anistia aos “subversivos” e, muito menos, a possibilidade de punição aos 

agentes do Estado. Estes, segundos os militares, eram os pontos inegociáveis em relação ao 

passado. Estava posta a polêmica: como esquecer apenas um lado do conflito? Como permitir 

que o passado fosse comprimido pelo cerco do esquecimento, se ainda havia servidores na 

miséria, mães que buscavam por seus filhos desaparecidos e centenas de corpos insepultos? 

A anistia, naquele contexto de transição trazia uma ambiguidade. Poderia representar 

justiça ou injustiça, tudo dependeria do caminho escolhido pelos parlamentares ao inserirem o 

tema na nova Constituição. A anistia poderia reparar o passado de arbitrariedades, seja pelo 

apagamento das punições às vítimas, seja pela suspensão do benefício aos agentes envolvidos 

na repressão. Entretanto, qual seria a via tomada pelos constituintes, a luta pelo esquecimento 

ou pela memória? 

Indiferente à pressão dos militares, Lysâneas Maciel propôs uma anistia ampla e que 

reparasse, definitivamente, as injustiças cometidas contra civis e militares ao longo do regime 

ditatorial. Em 14 de maio de 1987, o relator apresentou à Subcomissão um projeto que 

ampliava o período de abrangência da anistia aos atingidos pelo arbítrio da ditadura, e incluiu, 

também, os que foram punidos por sanções disciplinares baseadas em atos administrativos, 

medida que beneficiaria os militares punidos após o golpe de 1964. Além disso, sua proposta 

de anistia previa reparação econômica e promoção, como se os servidores tivessem 

permanecido em atividade durante a ditadura militar (ANC, Subcomissão dos Direitos 

Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. Relatório e Anteprojeto). 

Por se tratar de um dos mais controvertidos temas da transição democrática, a proposta 

de anistia do relator da Subcomissão mereceu inúmeras emendas.210 Dentre as sugestões 

apresentadas, há de se destacar a emenda proposta pelo parlamentar Nilson Gibson (PMDB), 

que tinha como argumento central a ideia de justiça. O parlamentar associava a anistia aos 

                                                 
210 Parlamentares que apresentaram emenda à proposta de anistia apresentada por Lysâneas Maciel: Cristina 
Tavares (PMDB), Uldurico Pinto (PMDB), Haroldo Lima (PC do B), João Paulo Pires (PT), Átila Freitas Lira 
(PFL), Paulo Ramos (PMDB), João Agripino (PMDB), Nilson Gibson (PMDB). 
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militares punidos a uma forma de injustiça para com os que permaneceram na corporação. O 

ex-arenista propôs que a anistia permanecesse nos termos que fora aprovada em 1979, isto é, 

que os militares cassados continuassem fora das Forças Armadas. Nessa perspectiva, o 

parlamentar justificou: 

A anistia no âmbito disciplinar contraria a mais remota das tradições militares que é 
a da disciplina, espinha dorsal de toda a carreira militar. O aspecto disciplinar é 
regulado em leis e regulamentos que regem a vida dessa parcela de nossa sociedade. 
Os fatos que levaram a punição administrativa, foram decorrentes da inobservância 
dessas leis e regulamentos, com sérias conseqüências para a disciplina e quebra da 
hierarquia que, certamente, levariam ao caos as instituições. Os reparos a serem 

feitos, o foram, quando, em 1979, aqueles que se envolveram, nos idos da década de 
60, em fatos políticos. [...] Assim, querer beneficiar militares, por critério diverso do 
que o da antiguidade, torna-se uma medida injusta para com os que permaneceram 
em suas Forças e inexequível, em face dos fatores subjetivos e das necessárias 
observações ao longo da carreira (ANC, Subcomissão dos Direitos Políticos, dos 
Direitos Coletivos e Garantias. Apresentação de emendas, p. 179. Grifos meus). 

Para o ex-arenista, ampliar a anistia não seria um caminho justo para a conciliação e 

poderia gerar grandes problemas para a hierarquia e disciplina das Forças Armadas. 

Alinhando-se aos argumentos dos ministros militares acerca da anistia, o constituinte Nilson 

Gibson (PMDB) via na proposta de ampliação da medida uma ameaça à hierarquia e à 

disciplina dentro das fileiras armadas. Além disso, para Gibson a reparação com promoções e 

indenizações era, também, uma forma de injustiça para com os que permaneceram na ativa. A 

ideia de que os reparos já teriam sido feitos com a anistia de 1979 era veementemente 

defendida pelos ministros militares, os quais, por sua vez, recusavam-se a aceitar o retorno às 

tropas armadas daqueles que foram considerados “traidores” da corporação a partir de 1964. 

Para os ministros, a anistia era página virada. 

Como era de se esperar, Lysâneas Maciel recusou a emenda do parlamentar Nilson 

Gibson (PMDB) e criticou, nessa e em inúmeras outras ocasiões, a interferência dos militares 

nos trabalhos da Constituinte e a ameaça à soberania da Assembleia. Afinal, os parlamentares 

estavam reunidos para construírem um novo regime político e social para o país, e isso não 

deveria ocorrer sobre os escombros de um passado que tentava, ainda, influenciar o futuro. 

Diferentemente de Nilson Gibson (PMDB), o líder do PCdoB, Haroldo Lima, 

apresentou emenda que tentava contemplar a ideia de reparação por meio do julgamento e 

punição dos agentes da repressão durante a ditadura militar. Dessa forma, Haroldo Lima 

propôs que se incluísse no projeto o seguinte artigo: 

Os crimes cometidos contra cidadãos brasileiros por militares, policiais e outras 
autoridades, por motivações de ordem política e que implicaram em violações dos 
direitos humanos, no período de março de 1964 a março de 1985, serão apurados e 
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seus responsáveis indiciados criminalmente e punidos pelos seus atos nos termos 
desta Constituição (Idem, p. 45). 

Percebe-se, nos argumentos de Haroldo Lima (PC do B - BA), uma clara associação 

entre justiça e responsabilização. Para o comunista, não seria possível construir uma 

democracia sobre as ruínas de um passado impune. O parlamentar destacou que os crimes 

cometidos pelos agentes da ditadura ficaram impunes sob o manto da anistia recíproca. Dessa 

forma, quase uma década após a anistia de 1979, era preciso reparar o passado por meio do 

julgamento e punição dos envolvidos na repressão e não apenas pela dissolução das injustiças 

cometidas ao longo do regime. Para Haroldo Lima, a justiça em relação ao passado só seria 

possível por meio do julgamento e da punição das arbitrariedades cometidas pelos agentes do 

Estado, uma vez que, enquanto houvesse crime impune, haveriam feridas abertas e 

ressentimentos. 

Para Haroldo Lima, apenas o julgamento e a reparação da experiência ditatorial 

poderiam colocar passado e presente em campos distintos e, dessa forma, promover a justiça. 

Como destacou Paul Ricoeur (2008), o processo de julgamento do passado pode dissolver 

conflitos e, além disso, colocar as partes envolvidas em uma justa distância, sem 

necessariamente promover a reconciliação. Em longo prazo, esse processo contribui para a 

paz social que torna possível o mútuo reconhecimento e permite o “viver juntos”. Como 

apontou Ricoeur (2008), a justiça provém de um grito indignado contra algo que não é justo, 

um grito que não deve ser individual ou marcado pelo sentimento de vingança, mas uma 

indignação que reivindique o império da lei.  

De certa forma, o líder comunista exigia da Constituinte esse grito de indignação 

contra as arbitrariedades da ditadura, uma vez que, só por meio do julgamento e punição do 

passado seria possível contrapô-lo ao presente e futuro que a Assembleia construía. 

Entretanto, apesar dos argumentos do comunista, a fim de que o passado fosse julgado e 

punido para que fosse “curado”, o relator Lysâneas Maciel apresentou um parecer contrário à 

emenda proposta pelo líder do PC do B e justificou seu parecer: 

Estamos propondo uma Anistia ampla, geral e irrestrita que seja marco histórico na 
vida dos brasileiros. Deseja-se sepultar definitivamente todas as marcas de um 

passado que agora se esgota na revogação de todas as formas de opressão, nas 

propostas da Assembleia Nacional Constituinte. Esperamos que este gesto seja 
compreendido por todos os segmentos que se envolveram direta ou indiretamente 
nos episódios políticos do passado. Construir uma sociedade fraterna e pronta para 
enfrentar os desafios que nos aguardam daqui para frente é a maior tarefa nos 
trabalhos da Constituinte. Por essa razão, não consideramos oportuno reavivar 

ressentimentos que possam dificultar os anseios de pacificação do povo brasileiro, 
aqui definidos em nossa sugestão de Anistia (ANC, Subcomissão dos Direitos 



282 
 

 
 

Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. Relatório e Anteprojeto, p. 30. Grifos 
meus).  

O futuro se sobrepunha ao passado. Para Lysâneas a Assembleia Constituinte, 

encruzilhada política e temporal, deveria preocupar-se com o futuro e, dessa forma, sepultar 

as marcas do passado, reparando-o por meio do apagamento. Para o relator, o sepultamento 

do passado e a conciliação viriam por meio da dissolução das arbitrariedades da ditadura 

militar. Sob esse aspecto, nota-se que a proposta de Lysâneas Maciel, além de privilegiar o 

futuro, recusava-se a encarar o passado face a face. 

A proposta de apagamento das arbitrariedades do passado funcionaria até certo ponto, 

uma vez que beneficiaria os servidores cassados e punidos que foram afastados de suas 

funções. Ao retornarem a seus cargos e receberem indenizações, os servidores teriam as 

injustiças reparadas e poderiam seguir adiante sem ressentimentos. Todavia, no que se refere 

aos mortos e desaparecidos, apesar de o projeto de Lysâneas Maciel prever indenizações para 

os familiares, a impunidade e a falta de história, a ausência de justificativas e de pistas sobre o 

paradeiro das vítimas, a falta de um corpo e de um ponto final impossibilitavam que tal 

passado passasse. Nesse sentido, os familiares não viam no silêncio um caminho para a 

conciliação, pleiteavam, muito mais do que indenizações, o julgamento e a punição dos 

envolvidos. Mas nem mesmo Lysâneas Maciel, um dos parlamentares que mais lutou contra a 

ditadura, estava disposto a revirar os entulhos do passado. Era preciso seguir adiante e abrir 

mão do pesado fardo da ditadura. Nesse sentido, o relator destacou: 

Admitindo-se que a nova Constituição permitisse a esses prejudicados recorrer à 
Justiça, isto significaria uma protelação desnecessária, além de reavivar 
ressentimento e colocar as Instituições Militares e Civis num julgamento 
desgastante, que não iria contribuir em nada para a pacificação da família brasileira, 
que se deseja definitivamente daqui para frente (ANC, Subcomissão dos Direitos 
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. Relatório e Anteprojeto, p. 12). 

Os argumentos do relator remetem-nos, mais uma vez, à análise do filósofo Paul 

Ricoeur (2007). É central em sua obra a ideia do “vivermos juntos”, isto é, o filósofo se 

debruça sobre o potente desejo de viver, mesmo que inserido em uma sociedade heterogênea e 

conflitante. Para Ricoeur (2008), a ideia de justiça como a mediadora entre os opostos em 

conflito, era fundamental para proporcionar a possibilidade dos diferentes viverem juntos. 

Diante de conflitos rígidos, o filósofo destacava a necessidade de reflexões que permitissem 

que as partes envolvidas seguissem adiante e avançassem em direção ao futuro, livres de 

lamentações. Nesse sentido, era necessário velar pelo movimento que se apaga, mas, 

sobretudo, sobre o movimento que se constrói: o futuro (LAUXEN, 2011). 
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A Assembleia Constituinte, para Lysâneas, representava o momento de reflexão sobre 

o passado, mas era preciso livrar-se das lamentações e seguir adiante, sem ressentimentos e 

desejos de vingança. Dessa forma, a Assembleia deveria funcionar como uma barreira, um 

cerco contra os vestígios do passado, comprimindo-o para que seus conflitos não pudessem 

contaminar o futuro. A partir da promulgação da nova Constituição, o parlamentar 

considerava que surgiria uma nova sociedade livre dos resquícios do passado. Não obstante, 

grupos de familiares e vítimas da ditadura pressionavam para que os debates na Assembleia 

envolvessem uma reflexão acerca do vivido que privilegiasse tanto a elucidação do passado, 

quanto o julgamento e a punição dos algozes. Para seguir adiante, era necessário um acerto de 

contas com o passado. 

Dentro desse quadro, grupos de familiares das vítimas da ditadura acompanhavam os 

trabalhos da Assembleia e, dessa forma, pleiteavam, junto à Constituinte, que a anistia de 

1979 fosse suspensa temporariamente para que os militares envolvidos com a repressão 

fossem punidos. Além disso, os familiares esperavam da Constituinte que a tortura se tornasse 

crime inafiançável, imprescritível e inanistiável. Tais medidas garantiriam um futuro 

fundamentado na ideia do “nunca mais”.211  

Em audiência pública realizada pela Subcomissão dos Direitos e Garantias 

Individuais, em maio de 1987, foi registrado o clamor do grupo Tortura Nunca Mais
212

 para 

que a Constituinte tomasse o passado como referência para a construção do futuro; esquecer-

se seria caminhar para a repetição. Diante da evidente impunidade acerca do passado de 

repressão, a então presidente do grupo, no Rio de Janeiro, Flora Abreu, compareceu à 

audiência pública promovida pela Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais e exigiu 

a punição do passado como uma forma de precaução para que esse não se repetisse. Dessa 

forma, a socióloga sugeriu que a tortura fosse considerada, na nova Constituição, crime 

inanistiável, inafiançável e imprescritível, visto que a tortura deveria ser tomada, não como 

crime político, mas um crime de lesa-humanidade. Nesse sentido, o apelo de Flora Abreu 

demonstra uma preocupação, não apenas com o julgamento do passado, mas, principalmente, 

                                                 
211 Tal sugestão foi atendida pelos parlamentares, tanto que Jamil Haddad e Haroldo Lima apresentaram emendas 
nesse sentido. Tais emendas foram acolhidas pelo relator que incluiu o crime de tortura em seu anteprojeto. 
212 O grupo Tortura Nunca Mais surgiu como um instrumento de luta dos familiares de vítimas da ditadura 
militar no Brasil. As atividades do grupo surgiram clandestinamente, ainda em 1976, visando esclarecer mortes e 
desaparecimentos de militantes ligados à resistência contra o regime. Em 1987, o grupo foi registrado como 
entidade civil que, além de buscar pelo esclarecimento dos crimes cometidos ao longo da ditadura, luta pelo 
respeito aos direitos humanos e combate a criminalização dos movimentos sociais. Durante o período de 
transição democrática, o grupo Tortura Nunca Mais teve um importante papel na luta contra a impunidade dos 
agentes da ditadura e na busca pelo esclarecimento dos crimes cometidos por tais agentes. 
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com a prevenção para que este não se repetisse no novo regime que se esboçava naquela 

Assembleia.  

Sobre a anistia de 1979, a socióloga ressaltou: 

Ela não foi nem ampla, nem geral, nem irrestrita. Teve suas limitações e também 
cabe a esta Constituição lembrar-se dela. Nesse sentido achamos que os crimes 
cometidos não podem ficar na impunidade, pois a impunidade foi base para o seu 
cometimento. É necessário que os Poderes constituídos, no caso o Poder Legislativo, 
deem uma resposta a isso, abrindo um espaço nas Disposições Transitórias para a 
formação de uma comissão que, de acordo com as declarações já feitas – nos seus 
artigos, que posteriormente serão definidos – apure e julgue os crimes praticados 
(ANC, Suplemento, 27 mai. 1987, p. 118).  

Enquanto as vítimas da ditadura e seus familiares lutavam para que a anistia não 

funcionasse como uma amnésia que cobriria o passado com o manto do esquecimento, os 

parlamentares que assumiram a bandeira da anistia visavam muito mais a reparação como um 

meio de recolocar as coisas no lugar, reorganizando a política e sociedade como se os longos 

21 anos de ditadura não tivessem ocorrido. Entretanto, para os ministros militares que 

acompanhavam os trabalhos da Constituinte, recolocar o passado no lugar, assim como punir 

os agentes do governo, era algo inadmissível, uma vez que corresponderia a rescindir as 

medidas adotadas pelo governo militar. Em entrevista ao Jornal do Brasil, o Ministro do 

Exército, Leônidas Pires Gonçalves, foi enfático: “A anistia, na forma como está no 

anteprojeto, não tem cabimento”, e acrescentou, “Já demos a anistia que tínhamos que dar” 

(J.B., 27 jul. 1987). 

Sob o olhar atento dos militares, Lysâneas Maciel encaminhou o anteprojeto para a 

Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, mantendo uma 

proposta de anistia reparadora. O anteprojeto visava à justiça aos que foram punidos durante o 

regime ditatorial; em contrapartida, a justiça aparecia no projeto do deputado não por meio do 

julgamento dos envolvidos na repressão, mas por meio da reparação financeira e do retorno 

aos antigos cargos. A anistia como reparação surgia como uma possibilidade de unir as pontas 

do passado com o futuro. Entretanto, no caminho havia, ainda, disputas de poder e disputas de 

memórias. 

Apesar de Lysâneas Maciel ter sido cassado e bastante perseguido durante a ditadura, 

em seu anteprojeto não aparece uma nítida luta para que o passado fosse julgado e os agentes 

da repressão punidos. Segundo o deputado, o tempo, assim como a vida, não poderia ser 

restituído e, além disso, o julgamento do passado poderia reascender ressentimentos outrora 

silenciados. Dessa forma, caberia à Assembleia apenas reparar as injustiças cometidas contra 

os opositores da ditadura militar, sem revolver os entulhos e os resquícios do passado. Dentro 
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desse quadro, ao defender a anistia, o deputado levantava, principalmente, a bandeira da 

justiça e reparação, mas mantinha o passado de repressão enclausurado, silenciado e, portanto, 

imóvel. 

Ao analisar a proposta de anistia da Subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos e 

Garantias da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88, além do empenho em 

proporcionar às vítimas do regime a reparação econômica, chamou-nos a atenção o fato de os 

parlamentares incluírem na lista de beneficiados pela anistia os militares envolvidos no 

levante comunista de 1935. Afinal, chegara o momento de redenção dos comunistas? Por fim 

a “ameaça vermelha” fora esquecida? 

A questão da anistia aos comunistas envolvidos no levante de 1935 também apareceu 

na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Ao propor uma 

anistia ampla e irrestrita aos servidores civis e militares, desde 1934 até a data da nova 

Constituição, o deputado Mendes Botelho (PTB-SP) apresentou na Assembleia uma carta 

escrita por representantes de militares não anistiados e que ainda aguardavam por reparação: 

Diz a carta:  
“As anistias de 1945 e 1961 foram discriminatórias. Os grupos Integralistas que 
tentaram a derrubada de Getúlio Vargas em 1938 tiveram todas as facilidades para 
obter anistia, ao passo que os grupos considerados progressistas enfrentam os mais 
sérios obstáculos, tanto do administrativo quanto do Judiciário. Muitos de 1935 não 
conseguiram anistia até hoje [...]” (ANC, Subcomissão dos Direitos dos 
trabalhadores e Servidores Públicos. Ata de Comissões, p. 342). 

Já foi mencionado, neste trabalho, o caráter restritivo da anistia de 1945 em relação 

aos militares comunistas envolvidos no levante de 1935. Apesar da anistia de 1945 e da 

anistia concedida em 1961, após o levante de Aragarças, os comunistas continuaram à 

margem e fora das Forças Armadas enquanto os integralistas puderam retornar às fileiras 

militares. Decorridos mais de cinquenta anos dos movimentos ocorridos em Recife, Natal e 

Rio de Janeiro, já idosos, os militares punidos no período varguista ainda lutavam por anistia 

na Constituinte de 1987. 

Nas duas Subcomissões em que o tema foi debatido, a anistia aos militares envolvidos 

nos acontecimentos de 1935 não gerou grande polêmica como em 1946. Boa parte dos 

parlamentares não via razão na manutenção das restrições em relação aos ex-militares punidos 

em 1935. Idosos, muitos na miséria, tais “comunistas” não representavam ameaça alguma, 

visto que não voltariam à ativa nas Forças Armadas.  

Para a cúpula militar, naquele final da década de 1980, a ameaça comunista era um 

mal praticamente erradicado das fileiras das Forças Armadas. Luiz Carlos Prestes era um 

“comandante sem soldados” e sem Partido; abandonado e anacrônico. Além disso, o Partido 
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Comunista, ou o que restara dele após os longos anos de ditadura, se fragmentara em 

pequenos núcleos que se “digladiavam”. Dessa forma, o fantasma do comunismo já não 

assombrava os militares como nas décadas de 1930, 1940 e 1960, períodos considerados 

como ápice do anticomunismo no Brasil. No período da transição democrática na década de 

1980, o principal objetivo do golpe de 1964 parecia ter sido, por fim, atingido: o comunismo 

fora derrotado. 

Apesar de se sentirem vitoriosos no que diz respeito à erradicação do comunismo no 

Brasil, o alto comando das Forças Armadas não admitia a volta dos “subversivos” e 

“indisciplinados”, envolvidos nas revoltas militares da década de 1960, às fileiras armadas, 

uma vez que admitir o retorno dos punidos à ativa, seria negar um dos principais motivos para 

a eclosão da “Revolução de 1964”. Os militares afirmavam que as Forças Armadas tiveram de 

cortar a própria carne para eliminarem o “vírus” do comunismo de dentro das fileiras 

armadas.213 Em entrevista a Celso Castro, na década de 1990, o General Moraes Rego 

afirmou: “O que nós pagamos – e isso ninguém considera – de amizades rompidas, de 

camaradagem perdida, isso ninguém repõe. Essa revolução custou muito, mas muito mesmo” 

(Apud CASTRO, 2004, p. 280). 

Em Visões do Golpe (2004), o General Meira Matos também mencionou o preço pago 

pelas Forças Armadas para empreender a “operação limpeza” dentro da própria corporação. 

De acordo com o General, as cassações correspondiam a uma necessidade de sobrevivência 

da “Revolução” e, para isso, os líderes do movimento tiveram que tomar decisões drásticas e 

agir com firmeza eliminando aqueles que estavam “ideologicamente intoxicados”. Nessa 

mesma direção, o general Octávio Costa (CASTRO; D’ ARAÚJO, 2004, p. 79) ressaltou que 

as Forças Armadas, naquele contexto da Guerra Fria, consideravam que o inimigo era interno 

e, dessa forma, se preparava para colocar em marcha a revolução socialista. Com o 

movimento de 1964, iniciou-se a “caça” aos que ameaçavam a disciplina e hierarquia das 

Forças Armadas e também àqueles que eram considerados suspeitos de envolvimento com 

ideologias “esquerdizantes”. 

Principais vítimas da ditadura, os comunistas chegaram à Constituinte sem força 

política e, além disso, divididos em dois pequenos partidos, o PCB e o PC do B. Definidos 

como “dragõezinhos de esquerda” por  Ronaldo Caiado (J.B., 17 out. 1989, p. 04), os 

                                                 
213 De acordo com levantamento feito pela Comissão Nacional da Verdade, entre 6.500 e 7.500 integrantes das 
Forças Armadas e das Polícias Militares foram perseguidos, presos, torturados ou cassados durante a ditadura. 
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comunistas não assustavam mais os setores conservadores da política brasileira.214 No final da 

década de 1980, diante das transformações internas e externas,215 o comunismo não 

representava mais uma ameaça ao sistema democrático, dessa forma, o antigo “perigo 

vermelho” era ressignificado e transferido para um novo inimigo. Como destacou Mariani 

(1998), o lugar do inimigo começou a ser ocupado por forças da oposição que surgiram após 

o golpe de 1964, tal espaço foi ocupado, sobretudo, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), 

nascido no bojo dos movimentos grevistas e das lutas operárias. O “Partidão” tornara-se 

obsoleto, dando espaço a novas forças que emergiam da esquerda. 

Segundo Dulce Pandolfi (1995), no período de transição democrática o PCB não tinha 

mais o monopólio das correntes de esquerda. Muito pelo contrário, a pulverização e a 

concorrência eram grandes. Sem Prestes o partido não contavam com um nome de grande 

prestígio nacional que promovesse visibilidade ao PCB. Além dos fatores de caráter interno, a 

nível internacional, a crise do movimento comunista aumentava a fragilidade do partido.  

Dessa forma, entre a década de 1980 e 1990 o PCB atravessou a mais grave crise 

política de sua existência. Entretanto, preso ao passado o Partido manteve sua autoestima e 

tentou preservar a sua coesão interna (PANDOLFI, 1995). Mesmo sem Prestes, o partido 

buscava no passado as imagens que poderiam corroborar para manter a identidade do grupo. 

                                                 
214 Faz-se necessário ressaltar que, apesar de os comunistas não representarem uma força política ameaçadora no 
final da década de 1980, Dulce Pandolfi (2004) ressaltou que uma pesquisa realizada junto ao eleitorado paulista, 
em 1982, poucos eleitores concordavam com a legalização do Partido Comunista, legalização que viria a ocorrer 
em 1985. 
215 A derrubada do muro de Berlim em 1989 simbolizou a vitória do capitalismo sobre os regimes socialistas, 
além disso, contribuiu para que a União Soviética tivesse sua estrutura corroída e se fragmentasse chegando ao 
fim em 1991. No Brasil, a década de 1980 foi marcada pela crise final do PCB que em 1947 fora posto na 
ilegalidade. A década de 1980 foi o “cantar do cisne” do partido duramente golpeado pela ditadura e por divisões 
internas. Durante o regime ditatorial, o PCB articulou uma resistência que deveria partir das massas, dessa forma 
recusou o foquismo e a luta armada, meios  defendidos por líderes como Che Guevara. A busca por espaços 
legais, como candidaturas na legenda do MDB, distanciou ainda mais o PCB do PC do B, partido que apoiava a 
luta armada e o combate direto à ditadura. Entretanto, o PC do B, foi apenas o primeiro grupo a surgir a partir da 
dissidência, ao longo da ditadura vários outros grupos surgiriam como o Movimento Revolucionário 8 de 
outubro (MR-8), a Aliança Libertadora Nacional (ALN), o Partido Operário Comunista (POC), dentre outros. 
Nesse sentido, o posicionamento assumido pelo PCB ao longo da ditadura fez com que o partido perdesse 
importantes dirigentes como Carlos Marighela, Jacob Gorender, Apolônio de Carvalho e Mário Alves. 
Entretanto, foi no período de abertura política que, pleiteando a ocupação de espaços no interior da sociedade 
sem uma clara afirmação da luta de classes, o PCB perdeu o seu maior nome: Luiz Carlos Prestes. Divergindo do 
comitê central, Prestes rompeu com o PCB em 1980, logo após a anistia de 1979. Com um discurso passivo e 
enfraquecido no interior dos movimentos sociais, o PCB não se afirmou como organização de massas e nem 
como vanguarda das ações do movimento operário e sindical ao longo da década de 1980.  Naquele contexto, o 
PCB perderia espaço para o recém-criado Partido dos Trabalhadores (PT) que assumia a frente do movimento 
operário. Enquanto isso, Prestes passava a apoiar Leonel Brizola no PDT. Uma crise velada atingia o PCB desde 
1948, com a perda de integrantes de destaque e a dificuldade de inserção do partido nos meios sindicais. 
Legalizado a partir de 1985, na Constituinte de 1988 a participação do PCB foi mínima, contou com apenas 3 
parlamentares. Da mesma forma, o PC do B conseguiu eleger apenas 5 parlamentares, evidenciando, assim, a 
crise do comunismo naquele final da década de 1980. 
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Mas, como se descolar da imagem do lendário “Cavaleiro da esperança”? Naquele novo 

contexto Luiz Carlos Prestes era o “bode expiatório” para a explicação dos erros do passado.  

Diante da condenação do “prestismo”, do passado era ressaltada a histórica luta em 

defesa dos trabalhadores. Dessa forma, o PCB intitulava-se o “partido da classe operária” e 

tentava legitimar-se diante do crescimento do Partido dos Trabalhadores (PT). O movimento 

de 1935, a União Nacional de 1945 e os erros de cálculos cometidos no pré-64 eram tidos 

como desvios do partido em relação ao processo revolucionário (PANDOLFI, 2004). Dentro 

desse quadro, no contexto da redemocratização, o PCB tentava firmar-se como um partido 

“democrático e de massas”, nessa perspectiva, assumiu uma linha de esforço pela democracia 

e, juntamente com o PMDB, passou a trilhar o campo minado da redemocratização. 

A bancada do PCB na Constituinte, que em nada lembrava os tempos áureos de 1946, 

era composta por três parlamentares.216 Tais políticos se empenharam em mostrar que o 

comunismo não era uma ameaça à democracia, mas um partido como outro qualquer que 

poderia ser combatido com ideias e argumentos, sem o uso da arbitrariedade ou da violência 

(J.B., 21 mai. 1989, p. 08). Preocupados com temas como a reforma agrária, a soberania da 

Assembleia, leis trabalhistas, entre outros, a anistia não se tornou principal bandeira defendida 

pelos comunistas na Constituinte, tanto no PCB quanto no PC do B.  

Na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, a questão da 

anistia apareceu em termos semelhantes à discussão realizada na Subcomissão dos Direitos e 

Garantias, uma vez que a questão central era a reversão dos servidores cassados aos seus 

antigos postos. Dentro desse quadro, o relator Mário Lima (PMDB-BA) apresentou um 

projeto que concedia anistia ampla a civis e militares punidos por atos políticos e 

administrativos, desde a promulgação da Constituição de 1946 até a instalação da Constituinte 

de 1987. Além disso, como no projeto de Lysâneas Maciel, o projeto de Mário Lima trazia 

um parágrafo que incluía entre os beneficiados pela anistia os participantes do levante de 

1935 e da campanha “O Petróleo é Nosso”.  

A proposta de inclusão dos que foram punidos antes da promulgação da Constituição 

de 1946 veio por parte do deputado Mendes Botelho (PTB-SP), um dos principais defensores 

da anistia naquela Subcomissão. Para Mendes Botelho era necessário reparar aquele passado 

longínquo que ainda contaminava o presente. Nesse sentido, apontou a necessidade de a 

Assembleia Constituinte colocar, de vez, um ponto final nos conflitos do passado: 

                                                 
216 Integravam a bancado do PCB na Constituinte os seguintes parlamentares: Roberto Freire, Augusto Carvalho 
e Fernando Santana. Roberto Freire fez parte da Comissão de Sistematização, Augusto Carvalho integrou a 
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos e Fernando Santana fez parte da 
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. 
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A Constituição que estamos elaborando será um marco histórico para toda a Nação 
brasileira. Com ela, estaremos inaugurando uma nova vida, um novo relacionamento 
entre o Estado e a Sociedade. Por isso, é o momento adequado para colocarmos um 
ponto final em questões como a Anistia, restabelecendo por completo a paz e a 
harmonia entre a sociedade e o Estado (ANC, Subcomissão dos Direitos dos 
trabalhadores e Servidores Públicos. Emendas, 18 mai. 1987, p. 02). 

A anistia como ponto final esvaziava as possibilidades de julgamento do passado. 

Mais uma vez a medida aparecia como reparação por meio do desfazer do passado. O retorno 

dos servidores aos seus cargos, promoções e indenizações eram medidas que, de acordo com 

os parlamentares, poderiam corrigir e reparar o passado de arbítrio. Sem julgar os envolvidos 

na repressão, mais uma vez os parlamentares buscavam o silêncio como conciliador. 

Para justificar o silêncio velado em torno do passado, o constituinte Francisco Küster 

(PMDB) destacou: 

Anistia é paz e nós não lutamos por outra coisa para este país de injustiçados, de 
perseguidos, de oprimidos e opressores. Não estamos querendo julgar os opressores, 
aqueles que foram injustos, que foram tiranos, que perseguiram, que torturaram, que 
mataram e que desgraçaram economicamente este país. Não estamos querendo isso. 
Estamos querendo é o encontro da nação consigo mesma, a paz, o restabelecimento 
dos direitos confiscados arbitrariamente. Acho que se temos esta oportunidade, meu 
caro presidente, de restabelecer esse direito, vamos fazer, sim, com coragem e 
determinação (ANC, Subcomissão dos Direitos dos trabalhadores e Servidores 
Públicos. Ata de Comissões, p. 342). 

O discurso do parlamentar Francisco Küster (PMDB) coloca a anistia em primeiro 

plano, uma vez que, segundo o constituinte, a medida era o caminho para a dissolução dos 

conflitos que ainda marcavam a sociedade brasileira no período pós-ditadura militar. Mais 

uma vez, a anistia aparecia intimamente ligada ao esquecimento. Reparar não pressupunha 

responsabilizar os culpados, mas devolver o que fora perdido para que a nação pudesse seguir 

adiante. O problema que insistia em permanecer é que nem tudo o que fora perdido pelas 

vítimas da repressão poderia ser restituído. Dessa forma, grupos de familiares e vítimas da 

ditadura continuavam a exigir um acerto de contas com o passado, bem como o 

reconhecimento de uma história que faltava. 

Apesar da pressão das vítimas e de seus familiares, os constituintes pareciam dispostos 

a silenciarem acerca das agruras do passado. Mesmo no debate ocorrido nas Subcomissões – 

espaço inicial dos trabalhos da Assembleia e que contava com o frenesi da restauração da 

democracia –, o passado de repressão não ocupou as principais pautas e debates. Além disso, 

não foi o principal foco quando o debate se voltou para o tema da anistia. Mesmo os 

parlamentares que tinham uma histórica luta contra a ditadura não pareciam dispostos a 

revirarem o entulho do passado e mexerem em “ferida aberta”. Era preciso esperar. 
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Após tais considerações, parte-se do pressuposto de que, ao fim de regimes 

autoritários, os resquícios do passado, fagulhas que acendem ódios e ressentimentos levam os 

envolvidos a lançarem o olhar sobre o vivido numa empreitada de constituição de sentido, 

uma vez que o passado ditatorial constitui-se uma experiência marcante. Nesse sentido, o 

passado autoritário é tomado como referência – contraposição –, “retrovisor” para a 

elaboração do futuro. Todavia, nas Subcomissões da Constituinte onde o tema da anistia foi 

inicialmente discutido, chamou-nos a atenção a falta de discussão acerca do passado 

arbitrário, bem como o silenciamento em torno dos crimes cometidos pela ditadura. Para os 

parlamentares, era mais viável desfazer o passado do que julgá-lo; apagar os feitos e restituir 

cada um em seu devido lugar. Contudo, após mais de duas décadas do golpe de 1964, os 

punidos ainda poderiam encontrar o seu lugar e seguir em frente sem olhar para trás? 

O silêncio não é, de modo algum, sem sentido. Segundo Eni Orlandi (2007), o silêncio 

é um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. 

Nessa perspectiva, deve-se tomar o silêncio dos constituintes acerca do passado de repressão 

como pista para serem analisadas as disputas de memória em torno da ditadura naquela 

Assembleia. Parte-se, portanto, do pressuposto de que o silêncio não é vazio de significados, 

isto é, por vezes pode revelar muitas evidências sobre o vivido. Assim, o silenciar dos 

parlamentares da Constituinte de 1987/88 é pista substantiva sobre as negociações políticas 

daquele contexto de transição. 

Marcados pelo silêncio e pela tentativa de dissolver o passado, os anteprojetos das 

Subcomissões foram encaminhados para as respectivas Comissões temáticas no final do mês 

de maio de 1987. O projeto das duas Subcomissões que se preocuparam com o tema da 

anistia, apresentava proposta de uma anistia ampla, geral e irrestrita, uma anistia reparadora 

com indenizações e promoções, medida que se estendia até os punidos da década de 1930. 

Entretanto, se a justiça dá a cada um aquilo que lhe é devido, quem pagaria a conta da 

repressão? 

Nas Comissões ocorreriam novos debates e reformulações das propostas. Resta-nos 

analisar se em tais Comissões o silêncio também foi a via eleita para conciliar o passado e o 

futuro. 
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Comissões 
 

Em entrevista aos pesquisadores do CPDOC, na década de 1990, o general Leônidas 

Pires Gonçalves, ao ser interrogado sobre a atuação dos militares na repressão durante a 

ditadura, advertiu: 

Isso é coisa do passado. Dou estas declarações para os senhores porque se trata de 
um registro histórico. Não gosto de discutir o passado, acho que temos que olhar 
para o futuro desse país. E acho que o futuro do Brasil é problemático. Então, não 
posso perder tempo em ficar olhando para trás. Quando eu era ministro, dizia: “Olha 
a mulher de Lot virou estátua de sal” (D’ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 1994, p. 
255). 

Leônidas, Ministro do Exército durante o governo de José Sarney, fora uma das 

figuras de maior destaque durante o período de transição democrática na década de 1980 e, 

conforme já assinalado, acompanhou de perto os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte. Escolhido ainda por Tancredo Neves como Ministro do Exército, diante da 

impossibilidade da posse do presidente eleito, foi Leônidas quem garantiu que José Sarney217 

assumisse a Presidência, tornando-se, assim, o militar de maior influência no período de 

instalação da Nova República. Todavia, fiel representante do espírito de corpo das Forças 

Armadas, para afiançar a transição democrática o general exigia que o Presidente e seus 

aliados na Constituinte garantissem o estancamento do que ele chamava de “revanchismo” – a 

busca pelo julgamento do passado por parte de vítimas, familiares e, mesmo, de lideranças 

políticas.  

Uma das questões mais expressivas do controle, pelas Forças Armadas, da transição, 

foi a anistia. Para o general Leônidas, a lei de anistia deveria ser mantida em sua 

integralidade. Nada mais seria negociado. Dessa forma, o militar empenhava-se para que o 

passado permanecesse intocável sob o cerco da anistia. O que os militares demandavam é que 

a nova Constituição não alterasse os acordos anteriores sobre a anistia e, além disso, que não 

alterasse o papel das Forças Armadas no que se relaciona a questões de segurança interna ou 

externa (D’ARAÙJO, 2004). Nesse sentido, foi com tal posicionamento que o Ministro do 

Exército acompanhou de perto os trabalhos da Assembleia Constituinte e pressionou para que 

                                                 
217 Enfermo e impossibilitado de tomar posse na Presidência da República, Tancredo Neves foi internado no dia 
anterior à posse. Como Tancredo não havia assumido formalmente a Presidência, surgiu o debate sobre quem 
deveria substituí-lo: o vice-presidente eleito, José Sarney, ou o presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses 
Guimarães. Reunidos no hospital, os políticos ouviram do general Leônidas Pires Gonçalves: “Quem assume é o 
Sarney”. Sem discussão, imediatamente Ulysses acatou a decisão do general. Mais tarde, questionado pelo 
senador Pedro Simon, que não compreendia porque Ulysses aceitara a interferência do general, Ulysses 
respondeu: “Se eu não aceito a tese do ‘jurista’, a crise estava armada.” In: LAGO, Rudolfo, SILVA, Eumano e 
ROTHENBURG, Denise. Manobras contra militares golpistas garantiram posse de Sarney em 1985. Brasília: 
Correio Braziliense, 26 de março de 2004. 
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os parlamentares não se esquecessem de que aquela tenra democracia ainda contava com 

fiadores da caserna.218 

Segundo D’Araújo (2004), o governo Sarney é evidência de uma presença ativa dos 

militares no processo político. Ao longo de seu governo, eram corriqueiras as frases “os 

militares podem não gostar” ou “os militares não querem”. Dentre os temas delicados na 

relação entre a Assembleia Constituinte e as Forças Armadas, sem dúvida, a anistia foi o tema 

mais polêmico, uma vez que lidava com um passado que ainda não estava cicatrizado. 

Determinados passados exercem um poder “coercitivo” sobre o presente. 

Perturbadores e marcantes mantêm os homens presos ao vivido e sem a capacidade de 

avançarem em direção ao novo. Bastante utilizada pelo general Leônidas, a imagem da estátua 

de sal, citada anteriormente, ilustra a ideia que, ao prendermo-nos ao passado, podemos ficar 

paralisados e impossibilitados de seguir adiante. Para Leônidas, aqueles políticos que 

propunham um julgamento e apuração do passado ditatorial demonstravam que estavam 

presos a ressentimentos, recalques e revanchismos, desta forma, não conseguiam seguir em 

frente. 

Como afirmou Marieta Ferreira (2004), o “tesouro perdido” da oposição estava 

justamente na ditadura, entretanto o período de transição dissolveu o elo que os unia na luta 

contra o inimigo comum. Divididos e colocados em campos antagônicos após a reforma 

partidária do final de 1979, a nova conjuntura política exigia diferentes performances e 

apontava novos desafios. A luta em comum contra a ditadura perdera seu sentido. 

Naquele contexto de transição o passado era tomado, de uma forma ou de outra, como 

referência, farol para o percurso democrático. Seja como experiência a ser rejeitada ou 

silenciada, seja como ameaça, negação, contraposição ou mesmo como mito, era no passado 

que os homens da transição tentavam buscar os alicerces para a construção do futuro.  

Para exemplificar essa ligação direta com o passado, podemos citar o caso dos 

principais partidos que integravam a Assembleia Constituinte. O PDS e PFL reuniam homens 

ligados à ditadura que, na Constituinte, optaram pelo silenciamento sobre seu passado; em 

contrapartida, Ulysses Guimarães, líder do MDB durante o regime militar, transformava-se 

gradativamente em herói à frente do PMDB, partido que tentava chamar para si a 
                                                 
218 Um exemplo da pressão dos militares sobre os trabalhos da Assembleia Constituinte foi a entrevista do relator 
da Subcomissão de Defesa do Estado, Sociedade e de sua Segurança, Ricardo Fiúza (PFL-PE,) ao jornal O 

Estado de S. Paulo. O deputado confirmou a participação do lobby militar na elaboração do anteprojeto e 
declarou: “Tive mesmo a colaboração das Forças Armadas e é com muito prazer que digo isso. Fiquei muito 
feliz em receber no meu apartamento (onde elaborou o relatório) e trabalhar recebendo sua colaboração sensata 
[...]. Faço o que quero. Como existe um revanchismo psicológico de se ouvir militares, estou sob suspeita. 
Aceitei a colaboração e estou disposto a dizer isso na comissão”. In.: “Relator mantém a mesma função para 

militares”. O Estado de S. Paulo, 23 mai. 1987. 
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responsabilidade pelo fim da ditadura; na mesma direção, os antigos “autênticos do MDB” 

mantinham sua visibilidade política, em diferentes partidos, por meio do passado de luta 

contra a ditadura; embora os comunistas tenham sido acusados, ao longo da ditadura, de 

serem o “pivô” do golpe de 1964, tentavam se legitimar pela longa trajetória de luta em defesa 

dos trabalhadores anteriormente ao golpe. Além disso, posicionavam-se como principais 

vítimas do regime; também ligado ao passado estava o PDT, partido que reunia os seguidores 

de Brizola, um dos principais inimigos da ditadura. E, por fim, é válido destacar o PT, partido 

que ascendia naquele contexto como única agremiação partidária que não estava diretamente 

ligada à defesa de retorno do passado pré-1964. Reunindo jovens lideranças, o PT tentava não 

tomar como referência direta, para se legitimar, a luta contra o passado, mas sua principal 

bandeira estava na luta pelo futuro. Entretanto, mesmo essa tentativa de desvencilhar-se do 

passado não eximia o PT do contágio. Desse modo, a própria negação era uma forma de tê-lo 

como referencial. 

Foi diante de ruídos do passado que o projeto de anistia, elaborado pelo deputado 

Lysâneas Maciel, chegou à Comissão temática da Constituinte para ser debatido e votado. Na 

Comissão de Soberania e dos direitos e garantias do homem e da mulher, o projeto ficou sob 

a responsabilidade do senador José Paulo Bisol (PMDB-RS), escolhido como relator daquela 

Comissão. 

Em entrevista concedida por ocasião do vigésimo aniversário da promulgação da 

Constituição de 1988, José Paulo Bisol rememorou sua participação na Comissão Temática da 

Constituinte. Sobre sua escolha como relator da Comissão de Soberania e dos direitos e 

garantias do homem e da mulher, considerada de menor relevância, Bisol relembrou: “Nunca 

fui de rodinha e nada! O Ulysses disse: ‘ah esse capítulo aí já está feito, podem até dar pro 

Bisol’. [...] Só que o capítulo não estava feito, não está ainda feito!”.219 

Juiz cassado após o golpe de 1964, Bisol fora um dos parlamentares de maior destaque 

na Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88. Em seu projeto entregue à Comissão 

temática, é possível perceber a presença de temas polêmicos como a defesa da legalização do 

aborto, a permissão do divórcio, desapropriação de terras improdutivas, anistia ampla, geral e 

irrestrita e a inserção da tortura como crime imprescritível, inafiançável e insuscetível de 

anistia. Dentro desse quadro, com base na análise dos anteprojetos encaminhados pelas 

subcomissões, José Paulo Bisol elaborou um texto qualificado por muitos parlamentares como 

                                                 
219 Vinte anos de Constituição – José Paulo Bisol. Parte do Documentário produzido pela TV Senado em 
comemoração aos 20 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=nYuywETfXfo  
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socialista. Para os mais conservadores, o senador Bisol queria “sovietizar” o Brasil (J.B., 09 

jun. 1987, p. 05).  

Em resposta aos críticos que viam seu projeto como ousado demais para o frágil 

contexto democrático que atravessavam, Bisol destacava que sua intenção era elaborar uma 

Constituição que “desconstituísse a brutalidade autoritária” e solidarizasse a justiça. Sob tais 

argumentos o senador ressaltou: 

talvez tenhamos chegado ao momento constituinte de ruptura e criação de uma 
verdadeira democracia social, e que esta é a mais dramática instância de nossa 
responsabilidade. A realidade emerge da possibilidade, e se deixarmos escapar de 
nossas mãos o que a sorte nos ofereceu para mudar a sociedade brasileira, a História 
não nos perdoará (ANC, Comissão de Soberania e dos direitos e garantias do 
homem de da mulher. Parecer e Substitutivo, v. 68, p. 02). 

Consciente de que vivia um momento crucial para a História política do Brasil, Bisol 

advertia os parlamentares diante da responsabilidade de “desconstituir” o passado e constituir 

um futuro justo para a sociedade que acabava de sair de um regime autoritário. Com propostas 

progressistas, José Paulo Bisol destacava que era necessário aproveitar o momento 

constituinte para eliminar a “velha ordem” e inaugurar uma sociedade mais justa no Brasil. 

Para o senador, a Constituinte era um momento de ruptura com o passado e criação do futuro, 

dessa forma, os parlamentares não poderiam perder a oportunidade de mudança, mesmo 

diante da ameaçadora pressão dos ministros militares. 

Em 2012, em conferência realizada em comemoração aos 24 anos da Constituição de 

1988, José Paulo Bisol relembrou a pressão exercida pelos militares sobre os trabalhos da 

Constituinte: 

E reparem bem, o sistema militar no passado havia agarrado a Constituinte. Nós 
lutávamos por uma Constituinte originária, exclusiva, nós tivemos uma Constituinte 
com um terço de não Constituinte, era uma falsa Constituinte. E mesmo assim nós 
temos que saudá-la, mesmo com esse peso, mesmo com o passado agarrando a 
gestação do futuro a seu modo, à sua feição, mesmo assim o trabalho foi 
extraordinário.220 

 
Apesar do cerco ao passado, o senador reconhecia importantes avanços naquela 

Constituinte, principalmente no que se refere à participação popular e à ampliação de direitos. 

Foi nessa tentativa de ampliar os direitos e livrar o presente do cerco do passado que José 

Paulo Bisol tratou o tema da anistia, tema bastante polêmico em seu anteprojeto. 

Disposto a “romper com o passado e construir uma sociedade justa”, o senador acatou 

integralmente o anteprojeto de Lysâneas Maciel. Mais uma vez a ideia de reparação era tida 

                                                 
220 Videoconferência: Constituição de 1988 - conquistas e desafios. José Paulo Bisol. Disponível em : 
https://www.youtube.com/watch?v=Q1k15-0LdDw  
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como principal finalidade da anistia. A medida associava-se ao esquecimento e à 

“desconstituição” do passado; desfazer do tempo; silêncio. 

Ao chegar à Comissão temática, o anteprojeto de Lysâneas Maciel recebeu inúmeras 

emendas, a maioria em torno da polêmica de anistia aos militares cassados. Muitos 

parlamentares argumentavam que a anistia aos militares atingidos por atos administrativos e 

disciplinares após o golpe de 1964, prejudicaria os princípios básicos das Forças Armadas, 

isto é, a disciplina e a hierarquia. A reversão dos “subversivos” à ativa era vista como uma 

forma de corromper e “contaminar” novamente as Forças Armadas com o “vírus” que 

marcara as gerações anteriores, isto é, o “vírus comunista”. 

Dentro desse quadro, parlamentares como João Menezes (PFL) e Nilson Gibson 

(PMDB) viam no retorno dos punidos um retrocesso, uma vez que as Forças Armadas 

levaram décadas para eliminar de seu meio os militares com tendências a ideologias 

estrangeiras. Desde o movimento de 1935 as Forças Armadas deram inicio a uma campanha 

de eliminação dos “traidores” de suas fileiras. Na década de 1980, ao se retirarem do governo, 

os militares viam como vitoriosa a sua campanha de eliminação do comunismo das fileiras 

armadas do Brasil. Todavia, para os Ministros Militares, o projeto de anistia poderia pôr 

abaixo todo um esforço empreendido por décadas e, da mesma forma, dissolveria os feitos da 

“Revolução de 1964”.  

Segundo Maria Celina D’Araújo (2004), o norte que orientou a abertura do regime 

militar consistia em não permitir qualquer cisão nas Forças Armadas, que teriam que sair em 

bloco, sem fissuras diante da sociedade. Segundo a autora, esta era uma forma de se 

protegerem de possíveis processos judiciais envolvendo demandas relacionadas aos direitos 

humanos. Era uma transição que colocava como inegociável a imunidade militar e a 

manutenção das punições aos militares expulsos da corporação. 

Apesar da polêmica, o senador Bisol manteve os benefícios aos militares punidos e, 

indo mais além, ampliou a reparação aos que foram exilados e aos parlamentares cassados 

durante a ditadura. Ao contrário do que pretendiam os militares e constituintes conservadores, 

na Comissão temática o projeto de Lysâneas Maciel não foi “enxugado” e sim ampliado por 

Bisol que, àquela altura, era acusado de elaborar um projeto socialista. 

Diante da proposta de anistia ampla, os Ministros Militares voltaram a se manifestar 

na imprensa destacando que não aceitariam a ampliação da anistia (C.B. 25 jun. 1987). 

Esquecer a indisciplina e quebra da hierarquia dentro das Forças Armadas era algo 

inadmissível, uma vez que corrompiam os princípios básicos das fileiras armadas. Além 

disso, argumentavam que os cassados estavam desatualizados para voltarem à ativa, o que era 
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visto como uma injustiça com os militares que permaneceram na corporação. Afinal, os 

constituintes não poderiam ignorar que entre o passado e o presente haviam decorrido mais de 

duas décadas e desta forma, para a cúpula militar, o passado –desatualizado – não caberia 

mais no presente. 

O veto do passado por parte dos ministros militares era assunto que movimentava a 

grande imprensa. Com tom de advertência e aproveitando a polêmica da anistia, os ministros 

emitiam opinião sobre diversos assuntos relevantes tratados na Constituinte, tais como o 

período de mandato de Sarney, a forma de governo, jornada de trabalho, dentre outros (J.B., 

25 jun. 1987). Para parlamentares como Lysâneas Maciel, os pronunciamentos dos militares 

era uma afronta à soberania da Assembleia Constituinte, era preciso reagir e demonstrar a 

força daquela Assembleia para estancar o passado e construir o novo. O clamor de Lysâneas 

não encontrou eco e os militares continuaram apontando o que queriam, ou não, que 

integrasse a nova Constituição.  

 Sobre o cerco dos militares à Constituinte, o assessor parlamentar, Alaor Barbosa, 

escreveu em seu diário: 

o Ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, declarou que não pagará 
aos militares que vierem a se reintegrar no Exército por força da anistia. A reação 
dos constituintes [...] foi tímida; eles preferiram ignorar, ou fingir que não tinham 
importância as palavras do general ministro. Hoje – disse a televisão, num noticiário 
a que assisti há duas horas e pouco – o General Leônidas voltou a afirmar, no 
Palácio do Planalto, que é contrário à anistia projetada na Assembléia Nacional 
Constituinte, e que esta se acha dominada por radicais. Ao ouvir essas palavras 
atribuídas ao Ministro do Exército, me lembrei [...]: em 1946, a Assembléia 
Nacional Constituinte trabalhou sob a ameaça constante do General Góis Monteiro, 
de tal modo que os líderes mais responsáveis daquela Constituinte pensavam o 
seguinte: precisamos terminar o mais depressa a Constituição, pois o que importa é 
termos uma Constituição quanto antes e enquanto ainda é possível fazê-la 
(BARBOSA, 1990, p. 162-163). 

De fato, as duas Assembleias Constituintes em questão funcionaram sob o olhar atento 

dos militares. Em 1946 os parlamentares viveram a pressão de generais como Eurico Dutra e 

Góis Monteiro que deixavam claro o veto aos militares cassados nas Forças Armadas desde 

1935. Mas, muito mais do que a pressão da cúpula militar, os parlamentares temiam a ameaça 

do comunismo ou do retorno de Getúlio Vargas ao poder. Diferentemente de 1946, ao longo 

dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88, os parlamentares não tinham 

à sua frente a ameaça comunista, visto que tal ideologia tinha perdido força no contexto 

nacional e internacional. Em 1987, a ameaça vinha do passado que insistia em cercar o 

presente. Nesse sentido, quem pagaria o preço por tal ameaça, mais uma vez seriam os ex-

militares acusados de envolvimento com o comunismo, os considerados “traidores da pátria” 
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e das Forças Armadas, os “subversivos” que corromperam a ordem e disciplina da hierarquia 

militar. 

Diferentemente de 1946, naquele novo contexto Luiz Carlos Prestes não era associado 

pelos militares como o arquétipo do militar traidor. Octogenário e sem partido, o antigo 

“Cavaleiro da Esperança” era tido como um desajustado no tempo; um político anacrônico 

que voltara ao Brasil, depois de duas décadas de ditadura, como se pudesse dar continuidade à 

empreitada iniciada na década de 1930. Prestes parecia não se dar conta de que o tempo 

passara. 

Em 1987, a imagem do traidor era constituída, principalmente, em torno da figura de 

Carlos Lamarca, capitão que desertou em janeiro de 1969. Lamarca levara consigo não apenas 

armas e a audácia de um capitão que desafiara o Exército para lutar contra a ditadura, mas 

levara consigo a cara imagem do “traidor das Forças Armadas” e, portanto, “traidor da 

pátria”. 

Cassado, Lamarca passou a integrar grupos de guerrilha urbana, participou de ações no 

campo e liderou o sequestro do embaixador suíço em 1970. As famosas ações de Lamarca, 

exímio atirador, bem como suas fugas “espetaculosas” atingiram o brio das Forças Armadas. 

Após anos de perseguições e diversos cercos contra o ex-capitão, o Exército finalmente 

conseguira por cabo à vida de Lamarca em 1971, na Bahia. Como Aquiles ultrajara o corpo de 

Heitor, no relato da Ilíada, seus algozes exibiram o corpo do ex-capitão e divulgaram nota 

para a imprensa, orientando que o “traidor das Forças Armadas” fosse esquecido.221 

Para os militares, não bastara a morte de Carlos Lamarca e a exibição pública de seu 

corpo ultrajado; era preciso que o ex-capitão continuasse banido da História da nação, era 

preciso não esquecer a traição de outrora, e manter “aquele que assassinara colegas indefesos” 

no ostracismo do esquecimento. Carlos Lamarca fora sepultado em cova sem identificação, 

mas, ao contrário do que pretendiam os militares, não fora esquecido. 

Em 2002, o general Leônidas Pires Gonçalves, demonstrando indignação diante da 

imagem de mártir construída em torno de Carlos Lamarca, ressaltou: 

O Lamarca para mim e para o Exército Brasileiro não passa de um desertor, traidor 
de seu comandante, um assassino frio. Matou! Eu estava lá, em Retiro. Matou 
aquele pobre tenente Mendes com coronhadas na nuca pra não fazer barulho! [...] 
Nós o achamos um homem cheio de defeitos. Em qualquer país do mundo – 
qualquer país do mundo – ele seria fuzilado com toda pompa. [...] O Lamarca fez 

                                                 
221 O diretor da Censura Federal divulgou uma nota a todos os meios de comunicação, em 22 de setembro de 
1971: "Por determinação do presidente da República, qualquer publicação sobre Carlos Lamarca fica encerrada a 
partir da presente, em todo o país. Esclareço que qualquer referência favorecerá a criação do mito ou deturpação, 
propiciando imagem de mártir que prejudicará interesses da segurança nacional." Disponível em: 
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/l/lamarca_carlos.htm  
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algumas coisas que nós achamos imperdoáveis [...]. Ele pra nós é uma figura do 
desertor traidor. E outra coisa: uma coisa que me irrita é que botam esses 
subversivos como homens idealistas, idealistas fomos nós, [...] nós estávamos 
defendendo o Brasil de um mal que, depois, o mundo provou que era um mal, que é 
o comunismo.222 

A anistia, da forma como o tema estava redigido no projeto do senador José Paulo 

Bisol, beneficiaria “subversivos” como Lamarca. Se estivesse vivo e o projeto fosse aprovado 

na Constituinte, Lamarca teria o direito de voltar à ativa nas fileiras armadas. Além disso, o 

projeto previa que os familiares dos mortos, vítimas do regime militar, recebessem 

indenizações em reparação às perdas. Nessa perspectiva, a família de Lamarca seria uma das 

beneficiadas caso a medida fosse aprovada. Entretanto, as Forças Armadas não estavam 

dispostas a permitir tal “afronta”. 

Apesar de o ministro do Exército afirmar que a Constituição de 1988 foi feita 

“olhando-se para trás, e não para frente”,223 a análise dos debates em torno da anistia revelam 

uma tentativa de silenciamento acerca do passado, bem como a corrente ideia de que o vivido 

ficara para trás e aquele era o momento propício para garantir os avanços esperados para o 

futuro. Ao tomarem o passado como referência, muitos parlamentares tentavam esboçar um 

futuro diverso da experiência vivida em um passado recente.  

Embora o então ministro tenha afirmado que a Constituinte estava repleta de recalque 

e ressentimentos, parte-se, nesta pesquisa, da perspectiva de que os parlamentares optaram 

pelo silêncio acerca dos crimes cometidos pela ditadura, devido à fragilidade da democracia 

que se esboçava naquele contexto de transição. Parafraseando o próprio General Leônidas, a 

democracia é uma tarefa sem fim que se aperfeiçoa sistematicamente. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que os parlamentares da Constituinte de 1987/88 tentavam dar pequenos passos nesse 

longo percurso pela democracia; todavia, era preciso cautela para não perderem, novamente, o 

rumo ou, quem sabe, olhando sempre para trás, tornarem-se “estátuas de sal”. 

Era preciso seguir adiante, mas sem perder o passado de vista. Foi dessa forma que, 

tomando o passado como referência, os parlamentares elaboraram um projeto de Constituição 

que tentava dissolver as possibilidades de retorno do passado. A experiência era, de certa 

forma, banida da memória, embora deixasse seus vestígios nos esboços traçados para o futuro. 

Nesse sentido, o silêncio tornou-se significante e, ao mesmo tempo, evidência de que o 

                                                 
222Entrevista concedida pelo General Leônidas Pires Gonçalves a Ana Maria Lopes, Ivan Santos e Tarcísio 
Holanda. TV Câmara. Setembro de 2002.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VRvzGyM_Mlc  
223 Entrevista do General Leônidas Pires Gonçalves. TV Câmara, 2002. Disponível em 
http://www2.camara.leg.br/a-
camara/conheca/historia/historia/historiaoral/Memoria%20Politica/Depoimentos/leonidas-pires-goncalves/texto  
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passado, naquele contexto, ainda era o principal eixo pelo qual aqueles homens organizavam 

o futuro da nação. 

No que se refere ao debate em torno do projeto de anistia apresentado pelo senador 

Bisol, poucas foram as emendas que propunham o rompimento do silêncio em torno do 

passado. Das emendas apresentadas, encontramos apenas duas que propunham, juntamente 

com a anistia, o julgamento dos atos arbitrários da ditadura. O comunista Haroldo Lima 

repetiu a proposta que havia apresentado na subcomissão, mas que fora rejeitada por Lysâneas 

Maciel. Para Haroldo Lima era necessário que se empreendesse um julgamento do passado 

para que, desta forma, fossem punidos os agentes da repressão durante a ditadura.  Além da 

emenda proposta por Haroldo Lima, fugindo do tema da reversão dos militares à ativa, a 

parlamentar Irma Passoni (PT-SP) apresentou uma emenda sugerindo que fosse acrescido ao 

projeto um artigo que, além de tornar a tortura como inanistiável, abrisse a possibilidade de 

instauração de um Conselho civil que julgasse os crimes da ditadura. Para a deputada, era 

necessário que constasse na nova Constituição um artigo que permitisse a apuração e o 

julgamento dos crimes de lesa-humanidade cometidos durante a ditadura militar (ANC, 

Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Emendas aos 

anteprojetos. p. 03). 

O relator do anteprojeto, José Paulo Bisol (PMDB-RS), recusou as emendas que 

visavam o julgamento do passado e, desta forma, afirmou que a lei não poderia ser aplicada 

com retroatividade, uma vez que a Constituinte tinha a função de olhar para o futuro e não 

para o passado. Nesse sentido, o relator destacou: 

Acho que o brasileiro também nada conseguirá nutrir de virtuoso, digno ou ético 
realizando esta espécie de revanche. Se perdoarmos e formos rigorosos daqui para 
diante, estaremos cumprindo com a missão de uma forma mais adequada. Não tenho 
dentro de mim nenhuma paixão punitiva (Comissão de Soberania e dos Direitos e 
Garantias do Homem e da Mulher. Atas das Comissões. Suplemento 85. 27 jun. 
1987, p. 23). 

Bisol era um dos parlamentares que sobrepunha o futuro ao passado, mas sem perder 

de vista a experiência. Com base na leitura de seu projeto, é possível afirmar que o senador 

pretendia preparar uma Constituição que impedisse o retorno ou permanência do passado. O 

rompimento do cerco de silêncio em torno do passado era visto como revanchismo, discurso 

bastante propagado pelos ministros militares que viam no julgamento do passado um 

sentimento de revanche, rancor e ódio por parte dos vencidos. Tal discurso foi apropriado por 

muitos parlamentares que se recusavam a revolver o passado, uma vez que tal atitude poderia 

representar um sentimento de vingança e dificuldade de seguir em frente.  
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Os parlamentares Ottomar Pinto e Marluce Pinto, ambos do PTB, também defenderam 

o esquecimento dos atos arbitrários cometidos durante a ditadura. Para os parlamentares, a 

punição do passado não contribuiria para a construção do futuro, maior preocupação da 

Assembleia Constituinte: 

A matéria tem sido amplamente abordada nos últimos anos, estando hoje, 
praticamente, exaurida. Assim, entende-se que a futura carta deve legislar sobre o 
presente com vistas ao futuro, ao invés de permanecer revolvendo um passado sobre 
o qual a lei da anistia estendeu o manto do esquecimento (ANC, Comissão de 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Emendas apresentadas 
ao substitutivo do relator, vol. 67, p. 157). 

Assim como os militares, os dois parlamentares viam a anistia como tema encerrado. 

O passado não deveria ser revolvido, uma vez que anistiado, estava soterrado pela medida 

silenciadora. Mesmo que os parlamentares da base aliada ao governo advertissem para a 

necessidade de “virar a página” e deixar o passado para trás, o silêncio em torno das 

experiências vividas ao longo do regime, ao tentar romper o elo entre presente e passado, não 

pode eliminar as evidências de que o passado, de fato, existiu. O próprio silêncio se tornou 

evidência. 

A anistia também figurou entre os temas debatidos na Comissão de Ordem Social que 

recebera o anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. 

Em seu projeto, o relator Almir Gabriel (PMDB-PA) também manteve o alcance da anistia 

para os ex-militares cassados após o golpe de 1964, bem como para os punidos pelo levante 

de 1935 e pela campanha “o Petróleo é Nosso”.224 

Dessa forma, apesar da pressão dos militares, o projeto de anistia fora aprovado nas 

duas Comissões temáticas onde fora debatido na Constituinte. Entretanto, no momento em 

que a ampliação da anistia parecia garantida, os ministros militares não relutaram em afirmar 

que não cumpririam as decisões da Constituinte no que se refere à anistia. Os ministros se 

pronunciaram na imprensa afirmando que não aceitariam devolver fardas aos punidos pela 

“Revolução”.  

Indignado com as manifestações dos militares na imprensa acerca dos temas debatidos 

na Assembleia Constituinte, Lysâneas Maciel propôs uma medida que proibisse os militares 

                                                 
224 Concedia anistia a todos os que, no período compreendido entre 18 de setembro de 1946 e 1.º de fevereiro de 
1987 foram atingidos por motivações políticas ou por qualquer diploma legal, atos de exceção, institucionais ou 
complementares, e aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo n.º 18, de 15 de dezembro de 1961, bem 
como aos atingidos pelo Decreto-lei n.° 864, de 12 de setembro de 1969, assegurando promoções na inatividade, 
ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem no serviço ativo. In: Assembleia 
Nacional Constituinte. Comissão de Ordem Social. Relatório e Anteprojeto. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7  
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de se manifestarem sobre tema constitucional enquanto durassem os trabalhos da Assembleia. 

Sobre a ingerência dos ministros, Maciel ressaltou: 

E agora vários Ministros militares estão se pronunciando sobre matéria 
constitucional, inclusive sobre anistia. [...] Todos os dias há pronunciamento militar 
sobre matéria aqui discutida. Onde está a soberania e a independência deste Poder? 
Já não podemos fazer qualquer manifestação, porque o jurisconsulto, o Constituinte 
ad hoc, o Ministro do Exército, acha que não podemos discutir [...] (ANC, Comissão 
de Sistematização, p. 165). 

Lysâneas foi voz vencida. Seu libelo contra a interferência dos militares nos trabalhos 

da Constituinte foi veementemente criticado por vários parlamentares. Afonso Arinos (PFL-

RJ) e Bernardo Cabral (PMDB-AM), por exemplo, consideraram a proposta de Lysâneas 

como uma afronta à democracia, uma vez que os ministros militares eram cidadãos brasileiros 

e, portanto, tinham todo o direito de se manifestar sem que suas manifestações fossem 

consideradas uma forma de pressão ou intimidação aos constituintes. Além disso, alegaram 

que proibir os militares de emitir opinião seria voltar àquilo que mais combatiam: a ditadura.  

Sobre o comportamento de muitos parlamentares que se esquivavam de um 

posicionamento independente diante da pressão dos militares, o senador Jamil Haddad (PSB-

RJ) ressaltou: 

Se isso não é pressão em cima do Congresso, então não entendo mais nada. O que é 
pressão? É entrar com as Forças Armadas dentro do Congresso? É só essa a pressão 
que se admite, ou existe esse outro tipo de pressão? É estranho que S. Ex.ª, o 
Ministro do Exército, declare que, se for aprovada a anistia, não pagará aos 
anistiados. Parece-me que a chave do cofre fica com o Ministro da Fazenda, não 
com o Ministro do Exército. Sr. Presidente, há muitos parlamentares que ainda não 
se conscientizaram de que estamos tentando o retorno ao regime democrático, a 
prevalência do poder civil, em que deve haver respeito, autonomia e independência 
entre os Três Poderes. Os vinte anos de ditadura levaram determinados 
parlamentares à imagem de que temos de ser tutelados e de que estamos aqui apenas 
para dizer amém, para criticar mas sem nenhum poder de decisão (Idem, p. 265). 

A primeira fase dos trabalhos da Assembleia resultou em um questionamento da 

soberania da mesma, pois com projetos bastante progressistas, no que se refere principalmente 

a temas ligados aos direitos humanos, a Assembleia desagradou os militares e, 

consequentemente, o presidente da República, José Sarney, que, ao longo dos trabalhos da 

Constituinte, ia a imprensa fazer duras críticas à Assembleia. Os pronunciamentos de Sarney 

acerca dos temas “polêmicos” renderam-lhe a alcunha de “ventríloquo” do ministro do 

Exército (ANC, Comissão de Sistematização, p. 290).  

Nesse contexto, a Comissão de Sistematização, encarregada de agrupar os projetos das 

Comissões Temáticas em um só texto, tinha uma árdua tarefa pela frente, isto é, elaborar um 

projeto que atendesse as principais demandas do país, garantisse a consolidação do sistema 
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democrático e, ao mesmo tempo, conseguisse “sobreviver” diante do olhar atento dos 

Ministros Militares. 

Dentro desse quadro de polêmicas envolvendo as Forças Armadas e a Constituinte, o 

jornal O Estado de São Paulo ressaltou que os Ministros não tinham a menor simpatia pelo 

projeto de anistia da Assembleia Constituinte; dessa forma, adotariam outra tática no que se 

relaciona à anistia, levariam o assunto diretamente ao Presidente da República. Segundo o 

periódico, os militares não mais pretendiam discutir a questão da anistia da forma como 

estava redigida na Assembleia Constituinte, uma vez que o texto, segundo eles, eliminava 

todas as possibilidades de entendimento. Nesse sentido, os Ministros Militares destacavam 

que a partir daquele momento o assunto só poderia ser resolvido entre o presidente da 

República e as Forças Armadas (ESP, 13 jun. 1987). Diante desse conflito instaurado pela 

anistia aos ex-militares cassados, a soberania da Assembleia era mais uma vez desafiada pelas 

Forças Armadas. Passado e futuro entravam novamente em confronto. 

Apesar da polêmica travada em torno da possibilidade de retorno dos militares 

cassados à ativa, isto é, da dissolução do passado, os crimes cometidos pelos agentes da 

ditadura continuavam cercados pelo silêncio. Conscientes da existência de tal passado, os 

constituintes seguiam ignorando-o e tentando mantê-lo à devida distância do presente. 

 

Sistematização 
 

Em 1985, em plena transição política no Brasil, o escritor Luiz Fernando Veríssimo 

publicou o seguinte texto:  

Não é fácil eliminar um corpo. Uma vida é fácil. Uma vida é cada vez mais fácil. 
[...] Os desaparecidos não desaparecem. Sempre há alguém sobrando, sempre há 
alguém cobrando. As valas comuns não são de confiança. A terra não aceita cadáver 
sem documentos. Os corpos são devolvidos, mais cedo ou mais tarde. A terra é 
protocolar, não quer ninguém antes do tempo. A terra não quer ser cúmplice. Tapar 
os corpos com escombros não adianta. Sempre sobra um pé, ou uma mãe. Sempre há 
um bisbilhoteiro, sempre há um inconformado. Sempre há um vivo. [...] Sempre 
sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado, não existe mais e não vai 
embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia. O 
corpo volta. Tentaram forjar o protocolo – foi suicídio, estava fugindo – e o corpo 
desmentia tudo. O corpo incomoda. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é 
biodegradável. Memórias não apodrecem. Ficam os dentes  (VERÍSSIMO, 1985).  

  
Veríssimo publicou o texto no ano em que chegava ao fim a ditadura militar no país 

com a eleição de um presidente civil.  O governo militar deixava atrás de si um rastro de vinte 

e um anos de violência e repressão política. Diante da eminente abertura política e da volta ao 

regime democrático, restava ao governo a seguinte questão: o que fazer com o passado de 
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repressão? Como destacado por Veríssimo, o passado não é facilmente eliminado, sempre 

haverá um vivo cobrando explicações sobre os acontecimentos pretéritos, isso não fora 

diferente na Constituinte, espaço que contou com a presença de lobbies que representavam os 

interesses das vítimas da ditadura que continuavam na busca por reparação. 

Quase uma década após a anistia, diante do empenho do governo em silenciar o 

passado, as vítimas continuavam empenhadas em evidenciar as diversas camadas de 

recordação encapsuladas pelo cerco do silêncio. Foi nesse embate entre soterrar e escavar que 

o tema da anistia chegou à Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88, como afirmara 

Veríssimo (1985), o passado, apesar de não mais existir, não iria embora sem que recebesse a 

devida sepultura. 

Ao analisar os debates sobre a anistia no contexto de funcionamento da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987/88, nota-se que naquele período de transição democrática, 

apesar da anistia de 1979 e sua ampliação em 1985, ainda havia demandas que impediam que 

o passado fosse, por fim, sepultado. Dentre as pendências deixadas pela lei de anistia, saltam 

à vista duas questões centrais, quais sejam: a impunidade em relação aos crimes da repressão 

e a exclusão da anistia aos ex-militares cassados ao longo da ditadura. 

É notório que o Estado brasileiro tentou silenciar a opressão que promovera ao longo 

da ditadura militar. Esse processo de silenciamento advinha de longa data, com as práticas de 

desaparecimento de corpos, destruição de arquivos, desqualificação moral da oposição e 

negação da tortura (FERRAZ, 2007). A última pá de cal foi lançada pela lei de anistia de 

1979 a fim de soterrar de vez a opressão cometida ao longo do regime militar. Todavia, 

sabemos também que o que é soterrado, pode, por vezes, retornar e assombrar o presente. 

Privado de um trabalho de luto, o passado confiscado tornou-se ferida aberta e de 

difícil cicatrização. Dentro desse quadro, parte-se, aqui, do pressuposto – ao seguir as 

reflexões de Paul Ricoeur (2007) – que a fenda aberta pela anistia dificulta esse processo de 

cicatrização, primeiro porque tenta construir um cerco de esquecimento em torno do passado, 

segundo porque garante a impunidade aos beneficiados pela medida. Dessa forma, resta às 

vítimas agarrarem-se as lembranças para que tal passado não se perca e para que haja o 

reconhecimento da experiência.  

A impunidade do passado alimenta um sentimento de injustiça para com aqueles que 

foram vítimas da repressão. Muitos perderam seus cargos, tiveram sua carreira interrompida, 

foram expulsos das universidades, foram torturados, mortos, ou desaparecidos, entretanto, 

com a anistia ninguém foi condenado por tais práticas arbitrárias. Dessa forma, a falta de 
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julgamento do passado tem gerado, desde então, um sentimento de injustiça em torno do 

vivido. 

Quase uma década após a anistia de 1979, o problema ainda persistia. Milhares de 

militares continuavam afastados das Forças Armadas e centenas de famílias ainda buscavam 

saber o paradeiro dos desaparecidos, ou mesmo buscavam punição para os agentes da 

repressão. Naquele contexto, vítimas da ditadura passaram a ver na Assembleia Constituinte 

uma possibilidade de, por fim, atingirem a reparação. Representados por lobbies, as vítimas 

marcaram presença na Assembleia Constituinte a fim de acertarem as contas com o passado.  

Familiares de mortos e desaparecidos durante o regime exigiam explicações sobre o 

paradeiro de seus entes, bem como a punição daqueles agentes envolvidos em torturas e 

assassinatos. Representados por grupos como o Tortura Nunca Mais, os familiares e vítimas 

da ditadura acompanharam de perto os trabalhos da Constituinte enviando sugestões, 

participando de audiências públicas e marcando presença constante na Assembleia. Em 

contrapartida, enquanto os parlamentares sofriam a pressão das vítimas da ditadura no sentido 

de ampliarem a anistia e exigirem punição aos repressores, por outro lado também sofriam a 

pressão dos ministros militares que não aceitavam o julgamento do regime anterior. Desta 

forma, para afiançarem a transição, os militares exigiam que o passado não fosse posto no 

banco dos réus. Exigiam silêncio. 

A segunda questão que ainda demandava um apaziguamento, conforme foi ressaltado, 

tem estreita relação à reversão dos militares legalistas que foram punidos após o golpe de 

1964, bem como os que foram expulsos de seus postos ao longo da ditadura com base em 

questões administrativas, mas que na prática, em muitos casos, envolviam questões políticas. 

Dentro desse quadro, a Federação das Associações de Defesa da Anistia (FADA)225 fez-se 

representar por um ativo lobby que tinha como função convencer os parlamentares a votarem 

a favor da anistia aos cassados. Acompanhando cada etapa dos trabalhos da Constituinte e em 

contato contínuo com parlamentares progressistas, os cassados lutavam por reparação. Muito 

além de promoções, reintegrações e ressarcimentos, os cassados apontavam o que esperavam 

da Constituinte em relação à anistia: 

                                                 
225 A Federação das Associações de Defesa da Anistia (FADA) foi criada para unificar a luta pela anistia na 
Constituinte e contava com o apoio das seguintes entidades: ACIMAR (Associação dos Civis e Militares 
Aposentados e da Reserva - SP); ADNAM (Associação Democrática e Nacionalista de Militares – RJ); 
ADAFER (Associação de Defesa da Anistia dos Ferroviários – RJ); AMINA (Associação dos Militares 
Incompletamente e não Anistiados – RJ); AMPLA (Associação de Defesa dos Direitos e Pró-Anistia dos 
Atingidos pelos AIs – RJ); CENBA (Comissão Executiva Nacional dos Bancários – RJ); CONAPE (Comissão 
Nacional dos Anistiados da Petrobrás – RJ); Grupo Tortura Nunca Mais; MFALD (Movimento Feminino pela 
Anistia e Liberdades Democráticas – RJ); UMNA (União dos Militares não Anistiados – RJ). 
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O que querem os anistiados? Que pretendem? Que reclamam? Como atendê-los sem 
que se promova uma nova crise ou um acirramento de posições, hoje sabiamente 
indesejáveis de uma confrontação [...]?Em primeiro lugar, deseja-se reconciliação. 
E, para alcançá-la, tem-se de relembrar a injustiça que foi praticada contra os que 
hoje pretendem essa anistia abrangente. Inicialmente, os que foram punidos são os 
mesmos que, em coerência com o juramento que fizeram à bandeira nacional, 
opuseram-se ao movimento militar de 1964 que depôs um governo civil 
legitimamente eleito e que o governava de acordo com a Constituição vigente. Eles 
não se sublevaram; não pegaram em armas para depor um governo; não rasgaram as 
leis nem os regulamentos militares. Permaneceram ao lado da legitimidade, 
insurgiram-se isto sim, contra os que representavam a subversão da ordem, tanto 
política quanto jurídica. Vitoriosos os que praticaram o movimento armado, veio a 
vingança [...]. Os punidos pela chamada “Revolução”, que introduziu no Brasil o 
regime autoritário militar-plutocrático, somente querem que a Nação Brasileira volte 
a reconhecer que um dia eles lutaram ao lado da lei, pela democracia e pela 
liberdade (FADA. In: CPDOC. LM cd tm 1987.02.00cpdoc.pdf ). 

De acordo com Ministros Militares, não havia mais lugar para os cassados dentro das 

Forças Armadas, uma vez que eram acusados de indisciplina e quebra da hierarquia, dois dos 

principais pilares das Forças Armadas no Brasil. Entretanto, os cassados clamavam, muito 

mais do que o retorno aos meios militares, por reconhecimento do passado. Centenas deles 

não tinham mais interesse em retornar às Forças Armadas, porém não abriam mão do 

reconhecimento público de que foram injustiçados por manterem-se dentro da lei. Após a 

anistia de 1979 e seus desdobramentos, tais militares continuavam à margem, à espera de 

reparação e de reconhecimento de que tal passado, de fato, aconteceu. 

Assim como a História e a memória buscam por reconhecimento, assim como 

“ninguém acredita naquilo de que só eu me lembro”, os militares cassados clamavam por 

escuta, por partilha e transmissão de suas experiências. Dentre os documentos enviados pela 

FADA aos constituintes notamos a frequência da tentativa de adquirir escuta e de ter o seu 

passado reconhecido. Sentindo-se injustiçados ao longo da ditadura, diferentemente dos 

comunistas em 1945-46, os militares cassados não abriam mão de sua história. Além disso, 

não aceitavam a acusação de serem traidores das Forças Armadas ou subversivos, uma vez 

que ao não aderirem ao golpe estavam defendendo a própria Constituição. Quem seriam, de 

fato, os traidores e subversivos? 

Apesar de reivindicarem o reconhecimento histórico, diferentemente dos grupos de 

familiares de mortos e desaparecidos, os militares não anistiados não tomavam a punição da 

ditadura como via para a justiça, pelo contrário, evitavam a confrontação com o passado e 

destacavam a necessidade de apaziguar o vivido. Além disso, para apaziguar a experiência 

ditatorial, segundo os ex-militares, era necessário dissolver os resquícios que ainda 

evidenciavam as injustiças cometidas pelo regime. Desfeitos os atos punitivos, finalmente o 

passado receberia um ponto final. 
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O posicionamento dos ex-militares foi assumido por parlamentares, como Lysâneas 

Maciel, que tomaram a bandeira da anistia na Constituinte. Sem se dispor a exumar o passado, 

o principal objetivo era desfazer as injustiças cometidas e seguir adiante. Como já enfatizado 

anteriormente, dentre as demandas da anistia, os parlamentares da Constituinte preferiram 

seguir a via da “desconstituição do passado”, nesse sentido, mesmo diante da pressão dos 

familiares e vítimas, os debates sobre a anistia na Constituinte não revelam uma clara 

preocupação dos parlamentares com o julgamento do passado. Pelo contrário, os debates 

sinalizam para uma busca por reparação e justiça, não enquanto punição, mas enquanto um 

desfazer do passado, recuperação do “tempo perdido”, como se nada tivesse ocorrido. 

De acordo com Renan Quinalha (2013), em períodos de transições políticas, apesar 

dos esforços, é impossível ignorar o passado. Desse modo, não se pode recomeçar de onde se 

tinha parado, como se nada tivesse acontecido. A experiência ditatorial deixa marcas 

profundas tanto nas experiências individuais como coletivas, nesse sentido, é impossível 

seguir adiante e ignorá-las. Em outras palavras, o desafio da transição não se resume à mera 

restauração da democracia, como se sua finalidade fosse apenas recolocar os trilhos no lugar, 

mas dentre os principais desafios de períodos de transição democrática está a promoção da 

justiça. 

Um dos primeiros passos para que se promova justiça está, justamente, na anistia, daí 

a centralidade do tema na Constituinte. Oscilando entre o lembrar e esquecer, a anistia 

representava uma verdadeira espada de Dâmocles sobre a Assembleia; desta forma, apesar das 

benesses, o medo poderia paralisar os parlamentares.226 

Os debates nas Subcomissões e Comissões Temáticas encaminharam uma proposta de 

anistia ampla, geral e irrestrita, entretanto, mantinham os agentes da repressão sob o manto da 

impunidade. Parto da perspectiva de que diante do “frágil presente”, os parlamentares 

optaram pelo silêncio acerca dos crimes da ditadura e legaram, mais uma vez, ao futuro a 

tarefa de julgar e reparar o passado.  

Ponto de convergência entre experiência e expectativa, a Assembleia finalmente 

chegou à fase decisiva de seus trabalhos: a Comissão de Sistematização.227 Com propostas 

                                                 
226 Segundo a anedota de Marco Túlio Cícero, Dâmocles sentia inveja do poder e riqueza do tirano Dionísio. 
Este, então, permitiu que Dâmocles ocupasse seu lugar por um dia, tendo todos os benéficos dos quais Dionísio 
desfrutava. Entretanto, o tirano deixou uma espada pendurada em um fio de cabelo de cavalo sobre a cabeça de 
Dâmocles que, dessa forma, por medo, não conseguia aproveitar o que lhe era oferecido. O receio de que a 
espada despencasse sobre sua cabeça paralisou Dâmocles que, apesar de ter diante de si tudo o que almejara, 
ficou imóvel, estagnado pelo medo. 
227 Com 93 membros, a Comissão de Sistematização representava o momento mais importante do processo 
constituinte.  A Comissão era composta pelos relatores das 24 subcomissões e pelos oito presidentes e oito 
relatores das Comissões Temáticas.  Para presidir a Comissão onde seria elaborado o texto final da nova Carta 
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consideradas extremamente progressistas e diante da pressão das Forças Armadas, a 

Assembleia tinha a difícil tarefa de conciliar a pressão que vinha do passado com as 

expectativas que clamavam pelo futuro. 

A Comissão de Sistematização fora instalada sob um clima de tensão entre a 

Assembleia, o Presidente da República e os ministros militares. Dentre os temas mais 

polêmicos abordados na Comissão, podemos destacar o que se referia à duração do mandato 

do Presidente José Sarney, o sistema de governo e a anistia aos militares cassados ao longo da 

ditadura. Tais temas eram considerados o “calcanhar de Aquiles” da Assembleia, visto que, 

diante de tais polêmicas o Presidente José Sarney e os ministros militares se posicionavam de 

forma irredutível e ameaçavam a soberania da mesma repudiando os projetos aprovados pelas 

Comissões Temáticas.228 Restava à Assembleia ousar avançar indiferente à pressão do 

passado, ou recuar, de certa forma, adiando o futuro. 

Em seu diário o assessor parlamentar, Alaor Barbosa, que acompanhou atentamente os 

trabalhos da Constituinte, registrou: 

Vinte e três anos depois, o Golpe de Abril, estonteado e pegado meio de surpresa 
pela campanha das diretas-já e em seguida pela eleição de Tancredo Neves, resiste. 
Sim, o Golpe de Abril ainda resiste. Poderoso. Firme. Aparentemente minoritário. 
Mas cheio de vida, cheio de vitalidade. [...] nenhuma força se sente capaz de se 
impor, nenhuma força ousa tentar conquistar a hegemonia. O momento é de cautela. 
[...] Melhor viver sem que forças terríveis se desencadeiem outra vez, como em 
1964 (BARBOSA, 1990, p. 88). 

O registro de Alaor Barbosa demonstra sua preocupação com a força do passado sobre 

o presente. Apesar do entusiasmo em torno da instalação da Constituinte, com o decorrer dos 

trabalhos, segundo o assessor, foi surgindo um desânimo em meio à sociedade diante das 

fragilidades da Assembleia. Quando iniciaram os trabalhos da Comissão de Sistematização, 

em meados de junho, a soberania da Constituinte passava por um questionamento, visto que 

Sarney e os militares estavam constantemente dando declarações à imprensa que contrariavam 

as votações da Assembleia. Para muitos parlamentares, como destacou Alaor Barbosa, o 

momento era de cautela para evitarem retrocessos. 

Lysâneas Maciel, um dos mais ativos defensores da soberania da Assembleia e 

principal crítico da ingerência dos militares na Constituinte, considerou o governo de Sarney 

                                                                                                                                                         
Magna do país, fora designado o senador Afonso Arinos (PFL-RJ). A relatoria do projeto ficou a cargo do 
deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM). As tendências majoritariamente progressistas dos presidentes e 
relatores das subcomissões e comissões engrossariam as fileiras da “esquerda” na Comissão de Sistematização. 
Entretanto, tal composição era pouco representativa no plenário. 
228 Sarney e os militares exigiam que o mandato do atual presidente durasse cinco anos; advogavam pelo 
presidencialismo como forma de governo e destacavam que não admitiriam anistia aos militares cassados pelo 
regime militar. 
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como um “militarismo requentado”. Ousado, o antigo “autêntico do MDB”, exigia que os 

parlamentares reagissem à pressão dos militares, dessa forma, destacou: 

Nunca tivemos coragem de criticar os militares, não porque eles fossem mais 
honestos ou mais capazes do que os civis. Não os criticávamos por medo, e hoje 
temos receio de desestabilizar o processo de transição. [...] Ou temos a coragem de 
enfrentar isto ou não haverá transição democrática (ANC, Comissão de 
Sistematização, p. 19). 

Ciente de que todo o trabalho realizado nas Comissões Temáticas poderia ser desfeito 

pela “poderosa” Comissão de Sistematização, Lysâneas Maciel entrincheirou-se contra a 

ingerência dos militares na Constituinte e passou a cobrar um posicionamento firme dos 

parlamentares. Afinal, chegara o momento de encarar o passado face a face. Segundo o 

deputado, ou os parlamentares encaravam o passado com destemor, ou o futuro e a História 

seriam implacáveis (Idem, p.20). 

 Apesar da luta de Lysâneas por maior autonomia da Assembleia, a fase dos debates na 

Comissão de Sistematização demonstra com clareza que o presente ainda era refém do 

passado. No que se refere à anistia, o debate trouxe consigo, além da questão da soberania da 

Assembleia, o veto dos militares à possibilidade de retorno dos considerados “subversivos” e 

“comunistas” às fileiras das Forças Armadas. 

O deputado Paulo Ramos (PMDB-RJ), major da Polícia Militar, foi uma das principais 

vozes em defesa da anistia na Comissão de Sistematização. Ao abordar o tema o deputado 

ressaltou: 

não é possível que permitamos que a anistia não contemple os brasileiros que 
viveram, durante o regime autoritário, a grande amargura de terem suas carreiras 
suprimidas e suas vidas mutiladas simplesmente porque sempre defenderam a 
legalidade. A Assembléia Nacional Constituinte há de conceder a todos aqueles que 
foram cassados anistia ampla, geral e irrestrita. Não podemos nos distanciar um 
milímetro sequer da concessão de uma anistia que repare todos os danos causados 
àqueles que defenderam a legalidade (ANC, Comissão de Sistematização, p. 305-
306). 

 

Em 1987 milhares de praças e marinheiros continuavam na condição de não-

anistiados, uma vez que haviam sido punidos por questões administrativas. De acordo com os 

representantes da Marinha – que argumentavam desde os debates sobre a anistia em 1979 – os 

marinheiros cassados não preenchiam os requisitos para retornarem ao serviço ativo, uma vez 

que eram incompatíveis com a vida militar. Em entrevista concedida a Castro e D’Araújo 

(2001), o almirante César Rodrigues Pereira destacou que a preocupação da Marinha era 

impedir que a Constituinte concedesse uma anistia acima do que as Forças Armadas 

consideravam “adequado”. Para o almirante, o passado era inegociável. 
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Apesar do documento conhecido como “Exposição dos Motivos n.º 138”,229 enviado 

pelo Ministro da Marinha ao Marechal Castelo Branco em 1964, em que eram apontados os 

motivos políticos e preventivos das cassações dos “subversivos”, a Marinha argumentava que 

as cassações não tiveram cunho político. Dessa forma, alegava que os cassados eram ladrões, 

homossexuais, pederastas e indisciplinados, por isso foram punidos por atos administrativos. 

Na Constituinte, o deputado Paulo Ramos tentava demonstrar que a maioria das 

cassações, principalmente na Marinha, ocorrera por questões políticas: 

É preciso ser dito que hoje os marinheiros e os fuzileiros navais são os mais 
prejudicados, por uma simples razão, que é preciso denunciar aqui: na época do 
golpe militar, nenhum navio foi ao mar porque os marinheiros e os fuzileiros se 
recusaram. O ódio dirigido a eles e a alguns poucos civis é porque não permitiram 
que um navio fosse ao mar para romper a legalidade. Não podemos permitir que 
aqueles que deveriam estar no banco dos réus tentem afrontar a soberania da 
Assembléia Nacional Constituinte dizendo que não vão cumprir a anistia. Vamos 
lutar juntos, porque estamos aqui escolhidos pelo povo para construir um modelo de 
democracia que há de passar também por uma anistia ampla, geral e irrestrita (ANC, 
Comissão de Sistematização, p.306).  

 
Segundo Paulo Ramos, a anistia de 1979 era uma ratificação das injustiças cometidas 

desde 1964, uma vez que os que descumpriram a lei, ao dar um golpe de Estado e 

empreenderem uma política de repressão, foram anistiados, enquanto os que permaneceram 

na legalidade e em defesa da Constituição, foram punidos e continuavam à margem. Nesse 

sentido, o deputado advertiu que manter os legalistas sem anistia era uma forma de sustentar a 

injustiça e de permitir que o passado contaminasse o futuro. O parlamentar considerava que 

era preciso voltar atrás e recompor em seus lugares aqueles que foram alijados pelo caminho. 

Só assim a democracia avançaria, mesmo que sobre os escombros da repressão. 

A leitura dos projetos, debates e emendas apresentadas na Comissão de 

Sistematização230 revelou que a maioria dos parlamentares, além da disposição de esquecer o 

passado, ainda temia a permanência deste. O projeto elaborado pelo deputado Bernardo 

Cabral (PMDB-AM), relator da Comissão de Sistematização, demonstra que a pressão das 

Forças Armadas sobre a Assembleia não fora em vão, suas principais exigências foram 

atendidas pela Constituinte. Dentre tais exigências figurou a anistia restrita. 

                                                 
229 O documento está disponível em https://gvlima.files.wordpress.com/2009/07/exposicao-de-motivos-nc2ba-
138-de-21-08-1964.pdf  
230 Bernardo Cabral fez um trabalho de formatação dos textos aprovados nas Comissões Temáticas 
transformando-os em um único projeto. Esse primeiro texto foi chamado de “Projeto A” e foi encaminhado com 
496 artigos para uma primeira rodada de discussão em plenário. As emendas propostas foram analisadas pelo 
relator que apresentou novo texto (Cabral I). Após nova rodada de proposição de emendas, foi apresentado em 
05 de setembro um novo substitutivo (Cabral II). Nesse texto, o relator tentou conciliar as demandas do 
Executivo e das Forças Armadas com as principais demandas da Constituinte, porém os integrantes da Comissão 
de Sistematização decidiram aprovar o “Projeto A”.  
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Na Comissão de Sistematização, o projeto de anistia aprovado anteriormente em duas 

Comissões Temáticas perdera força. Acusado de desconsiderar os trabalhos realizados nas 

Comissões Temáticas, e esquecer-se que também fora vítima da ditadura231, o relator do 

projeto, deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM), acabou contemplando as reivindicações 

castrenses. Cabral apresentou um projeto que concedia anistia exclusivamente política, isto é, 

excluía do benefício todos os punidos por atos administrativos. Em outras palavras, os 

militares que reivindicavam voltar às fileiras das Forças Armadas continuariam sem a anistia. 

A proposta de exclusão da anistia aos militares cassados gerou intenso debate na 

Comissão de Sistematização, uma vez que o fato era visto pelos parlamentares que defendiam 

a anistia ampla – como Lysâneas Maciel, Paulo Ramos, Brandão Monteiro, Vilson de Souza, 

Jamil Haddad, Haroldo Lima, dentre outros – como uma forma de a Constituinte render-se ao 

Executivo e às Forças Armadas abdicando de sua soberania. A Assembleia curvava-se diante 

do passado e, de certa forma, abria mão de prerrogativas essenciais para o advento do futuro.  

Em defesa da anistia ampla, Paulo Ramos destacava que enquanto houvesse uma 

vítima da ditadura sem reparação ou anistia, os militares continuariam no banco dos réus e 

sem que a nação pudesse chegar a uma conciliação. Dessa forma, o parlamentar completou: 

Se pretendemos que a Assembléia Nacional Constituinte seja a ponte entre o regime 
autoritário e a democracia, precisamos da pacificação nacional. Não teremos 
sossego, paz e tranqüilidade se a anistia não for concedida àqueles que hoje sequer 
se beneficiaram de um mínimo de anistia (ANC, Comissão de Sistematização, p. 
697).  

Enquanto houvesse vítimas, haveria réus e, portanto, seria impossível a conciliação 

nacional. Nesse sentido, Paulo Ramos apontava para a necessidade de “curar” o passado para 

que a nação pudesse seguir adiante livre de conflitos, ódios e ressentimentos.  

Foi nessa tentativa de “cura” do passado por meio de sua dissolução que os 

parlamentares Vilson de Souza (PMDB-SC), Jamil Haddad (PSB-RJ) e Brandão Monteiro 

(PDT-MA) apresentaram emendas que visavam ampliar a anistia proposta pelo projeto de 

Bernardo Cabral.232 

                                                 
231 Bernardo Cabral era deputado federal pelo MDB quando fora cassado pelo AI-5 e teve sua carreira de 
professor universitário interrompida. Quando Cabral apresentou um projeto de anistia restrita, o deputado Paulo 
Ramos ressaltou que o parlamentar tentava ignorar a sua história: “não acredito que o Constituinte Bernardo 
Cabral tenha perdido a lembrança de que foi um homem cassado e que sofreu a amargura da cassação, dos 
direitos políticos cassados e não contemple com uma anistia digna aqueles que estão aí abandonados à própria 
sorte.” In: Comissão de Sistematização, 21.ª reunião extraordinária 22 set. 1987, p. 768. 
232 A sessão do dia 16 de novembro de 1987 foi marcada por grande tensão, dia da votação das emendas 
relacionadas à anistia, Marinheiros e praças tentavam ocupar as galerias para acompanharem a votação, 
entretanto, como reclamou o parlamentar Jamil Haddad, as portas foram fechadas para evitar tumulto diante da 
votação de tema tão polêmico. A primeira emenda a ser votada era de autoria do constituinte Vilson de Souza 
(PMDB-SC) e propunha anistia aos punidos por atos administrativos; a segunda emenda a ser votada era de 
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O deputado Vilson de Souza ao defender a emenda, que propunha anistia aos afastados 

de seus cargos por atos administrativos, cobrou de seu partido, o PMDB, coerência com o 

passado, uma vez que a anistia era um compromisso partidário firmado na convenção do 

PMDB. Assim, na Constituinte o Partido parecia dar as costas a uma de suas principais 

bandeiras. Em uma crítica ferrenha ao “esquecimento” dos constituintes, o parlamentar 

cobrou de seu partido que honrasse os compromissos históricos que firmara e que não abrisse 

mão de sua trajetória: 

E consta do programa do PMDB, consta do seu caminhar histórico o compromisso 
de conceder a anistia ampla e geral a todos os brasileiros. Neste sentido, lembro aos 
membros do PMDB que a última convenção extraordinária do Partido, realizada em 
julho deste ano, aprovou moção que propõe a aprovação, de forma incondicional, da 
anistia ampla, geral e irrestrita (ANC, Comissão de Sistematização, p. 421).  

Para o parlamentar, o projeto de Bernardo Cabral não tinha coerência com a trajetória 

de seu partido. Além de apontar os compromissos assumidos na convenção do PMDB em 

1987, Vilson de Souza cobrou de Ulysses Guimarães que cumprisse as promessas feitas em 

declarações à imprensa em 1985, isto é, na ocasião o presidente do partido declarara que uma 

das principais bandeiras do PMDB na Constituinte seria a luta pela anistia ampla. Dentro 

desse quadro, Vilson de Souza cobrava de seu partido, que mantivesse os compromissos 

históricos assumidos pelo PMDB sem que o partido se “agachasse” diante da pressão dos 

militares (Idem, p. 424). Afinal, o partido havia se esquecido do próprio passado? 

Como os comunistas em 1945 abriram mão do passado como estratégia política para 

chegarem ao poder, o PMDB parecia seguir a mesma via na Constituinte de 1987/88. Sem 

mencionar o passado de repressão ou mesmo a luta de correligionários contra a ditadura, a 

liderança do PMDB orientava para que sua bancada não “colocasse o dedo na ferida aberta” 

da ditadura para, dessa forma, não encorajar os militares a empreenderem um novo golpe. O 

momento, para o PMDB, era de cautela. 

Se em 1946 os parlamentares udenistas temiam as ameaças que vinham do passado 

varguista e, ao mesmo tempo, temiam as ameaças que se esboçavam para o futuro, isto é, o 

fortalecimento dos comunistas, em 1987/88 os peemedebistas não sofriam com as ameaças de 

uma possível ascensão do “moribundo comunismo”. Em contrapartida, o receio de uma 

regressão ao passado e o temor onipresente em relação ao retorno do autoritarismo, 

                                                                                                                                                         
autoria de Jamil Haddad (PSB-RJ) e objetivava o pagamento de atrasados aos anistiados; a terceira, proposta por 
Brandão Monteiro (PDT-MA) estendia a anistia aos marinheiros, soldados e cabos da Aeronáutica. As três 
propostas foram rejeitadas.  
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contaminou as estratégias políticas do presente dando à transição um caráter um tanto 

conservador (O’DONNELL, 1988). 

O debate gerado pela emenda de Vilson de Souza, a fim de ampliar a anistia, 

demonstra as contradições internas do maior partido da Constituinte. Enquanto o relator, 

parlamentar do PMDB, apresentava um projeto que restringia a anistia, parlamentares do 

mesmo partido apresentavam emendas exigindo a ampliação da medida. Diante dos 

questionamentos e cobranças de Vilson de Souza ao seu partido, apenas o deputado Egydio 

Ferreira Lima (PMDB-PE) tentou esboçar uma resposta para a questão latente ao debate: se 

no passado, enquanto MDB, a anistia fora uma de suas principais bandeiras, por que o PMDB 

recuara naquela fase decisiva dos trabalhos da Constituinte? 

Apesar de não justificar claramente o abandono dos compromissos históricos do 

PMDB em relação à anistia, o parlamentar Egydio Ferreira Lima (PMDB-PE) destacou que 

aquele ainda era um tema delicado e envolto em emoção. Para argumentar que a Constituinte 

ainda não representava o momento ideal para a concessão de anistia ampla, o parlamentar 

destacou que o período ainda era marcado pela sobrevida do regime militar. 

E nós, hoje, estamos vivendo não mais nem menos do que esta sobrevida. De lá até 
aqui têm sido grandes os avanços, mas avanços por etapas. Nós não estabelecemos a 
ruptura no processo. Como poderemos afastar o condicionamento militar, a tutela 
dos militares que, pelo menos, desde a Constituição Republicana pesa sobre este 
País, senão por um processo lento, enervante, por um fio de navalha, por um andar 
em terreno minado, pela consciência plena do que é o processo político, a sua 
dialética e as suas contradições? A anistia, meus prezados companheiros, talvez seja 
a concepção mais bela, mais magnânima do pensamento humano; ela é um instituto 
político-jurídico que apaga o passado, faz esquecer as mágoas, se deflagra como se 
nada tivesse ocorrido outrora; é o perdão, a graça total e completa, o esquecimento. 
Mas a anistia nem sempre é um ato abrupto e de momento, sobretudo quando o 
processo é complicado, como o que estamos fazendo, em que não houve ruptura 
com regime autoritário passado, em que estamos vivendo uma dolorosa, angustiante 
e tensa convivência com a sobra, com o resto, com a presença do sistema que 
durante vinte anos atormentou este País (ANC, Comissão de Sistematização, p. 
425).  

Segundo Egydio Ferreira Lima, o que o partido assumira no passado foi o 

compromisso de lutar pela ampliação da anistia, mesmo reconhecendo que a medida deveria 

ser aplicada com cautela, lentamente, para não gerar maiores transtornos à nação. Em 1979 e 

1985, ao aceitar a “anistia possível” o PMDB admitiu que sua ampliação fosse tarefa para o 

futuro, mas tal futuro poderia não ser necessariamente a Constituinte. Para o parlamentar, o 

momento ainda era de cautela e, portanto, de silêncio. 
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Cheios de cautela e receios, a maioria dos peemedebistas optava por abrir mão de seu 

passado e adiar a anistia. Evidenciando suas contradições e heterogeneidades233, o PMDB 

demonstrava que a liderança do partido via a anistia sempre no horizonte, como promessa do 

futuro, busca e adiamento. Nesse sentido, Egydio Ferreira Lima destacou: 

E estamos num caminhar no sentido da anistia, a mais profunda e ampla. Ela se 
iniciou em 1979, com a primeira lei; depois, ampliou-se, com a Emenda 
Constitucional nº 26, e se amplia agora com o texto de Bernardo Cabral. Deus queira 
e permita que possamos afastar do caminho os resquícios do autoritarismo e que, 
com esta Carta, possamos, realmente, abrir os caminhos da democracia. Mas, meus 
amigos, não teremos democracia neste País enquanto não conquistarmos, para a 
democracia, os militares, enquanto não fizermos com que o condicionamento em 
que eles se encontram, com sua visão autoritária e canhestra, não se afaste. Votar, 
neste momento, por anistia completa, total, justa e humana seria uma irrealidade, 
uma não percepção do momento; seria uma não capacidade para administrar o curso 
do processo histórico. Se queremos uma democracia e acreditamos no caminho 
pacífico para esta democracia, temos que pagar o ônus, esperar que esta anistia se 
faça por etapas e até por conta-gotas. Sr. Presidente, o PMDB, por sua Liderança, se 
manifesta contra a emenda pelas razões aqui por mim expostas (ANC, Comissão de 
Sistematização, p. 425). 

Tem-se aqui uma das principais características do discurso do PMDB quando o 

assunto era a anistia: o receio presente e o legado ao futuro. Em crítica ao discurso de Egydio 

Ferreira Lima, Brandão Monteiro ressaltou que o partido majoritário na Assembleia estava 

sempre prometendo e apontando um “paraíso”, um futuro distante, quando tinham a obrigação 

de encontrar soluções para os conflitos no presente. Desse modo, para o referido parlamentar, 

o PMDB estava sempre a contemplar o horizonte e se esquivando do agora, fugindo do 

embate (Idem, p. 429). 

Enquanto a liderança do PMDB não assumia a Constituinte como momento ideal para 

a ampliação da anistia e, dessa forma, dispunha-se a continuar esperando, partidos alinhados à 

esquerda como o PCB, PC do B e PSB viam na Assembleia Constituinte a oportunidade de 

acerto de contas com o passado. Ao mesmo tempo em que o PMDB demonstrava incoerência 

histórica em relação ao tema da anistia, o PCB utilizava-se do debate para legitimar sua 

trajetória política; desta vez não abriria mão de seu passado. O líder do partido, Roberto 

Freire, destacou que apesar de os comunistas terem sido as principais vítimas do regime 

militar, o posicionamento do PCB em favor da ampliação da anistia não se baseava em 

revanchismos ou perseguições sofridas ao longo da ditadura. Assim como em 1945, os 

comunistas viram na anistia de 1979 uma possibilidade de retornarem à vida pública; todavia, 

                                                 
233 A emenda que propunha anistia aos cassados por atos administrativos dividiu a bancada do PMDB. 
Parlamentares de grande destaque no partido como Bernardo Cabral, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso 
votaram contra a proposta de ampliação alinhando-se ao posicionamento de bancadas conservadoras como do 
PDS e PFL. Uma minoria de peemedebistas votou a favor da proposta de Vilson de Souza, alinhando-se aos 
parlamentares com tendências mais progressistas como os da bancada do PCB e do PC do B. 
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conscientes que tal medida era restrita, esperavam do futuro a possibilidade de ampliação da 

medida. Diferentemente da liderança do PMDB, para os comunistas, por fim, o futuro chegara 

e a Constituinte era o momento ideal para a cura do passado. Foi com tal argumento que os 

comunistas votaram a favor da ampliação da anistia debatida naquela sessão da Constituinte, 

apesar de conformarem-se momentaneamente com a anistia em 1979, viam na Constituinte o 

momento ideal para sua ampliação e para dissolução dos conflitos herdados da ditadura. 

Derrotada a emenda de Vilson de Souza,234 ao defender a proposta do senador Jamil 

Haddad (PSB-RJ), que propunha o pagamento de atrasados aos anistiados, o deputado Miro 

Teixeira (PMDB-RJ) comparou a tarefa da Constituinte à cerimônia romana de sepultamento 

de Júlio César. Segundo Miro Teixeira, com memorável discurso diante do cadáver de César, 

Marco Antônio ressaltara que não estava ali para louvar o morto, mas para sepultá-lo sem 

inflamar ódios e ressentimentos contra seus algozes. Da mesma forma, segundo o deputado, a 

Constituinte não estava reunida para julgar o passado, mas para enterrá-lo sem instigar a 

revolta e, assim, pacificar a nação. 

Não estou aqui para louvar as virtudes ou destacar os defeitos de dirigentes que 
assumiram o nosso País, a partir de 1964. O que pretendo, na defesa da Emenda do 
Constituinte Jamil Haddad, é enterrar um passado que pode significar para todos 
nós, aí sim, a partir desse momento, uma Nova República, pacificada, integrada, 
com todos os brasileiros unidos na construção democrática, que tanto esforço, tanto 
sacrifício, tantas vidas custou. [...] Pois bem, o futuro chegou. Estamos aqui 
reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, e o que desejo é demonstrar que a 
anistia não é uma pregação da revanche; a anistia é o esquecimento, a anistia é o 
caminho para sairmos do discurso da unidade nacional e iniciarmos a verdadeira 
prática da união nacional (ANC, Comissão de Sistematização, p. 428). 

Era preciso “enterrar César”; no entanto, para alguns parlamentares isso só seria 

possível por meio da reparação às vítimas e pela dissolução do passado. Em contrapartida, 

constituintes mais alinhados aos setores conservadores que temiam a ameaça constante dos 

militares, argumentavam que a reparação deveria ser adiada e deixada como tarefa para as 

próximas gerações, uma vez que o presente ainda estava sob o controle do passado. Sobre o 

“morto” deveria pairar o silêncio. 

Diferentemente daqueles parlamentares que pretendiam dissolver o vivido e silenciar 

sobre a repressão ditatorial, o comunista Haroldo Lima foi um dos poucos constituintes que 

clamou pelo julgamento do passado. O parlamentar apontava a possibilidade de sepultar o 

vivido por meio da abertura da “caixa preta” do regime ditatorial, isto é, por meio da 

investigação e elucidação da história que ainda faltava, a história que ficara guardada nos 

                                                 
234 Foram 59 votos contra a ampliação da anistia e 32 a favor. 
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porões da ditadura. De acordo com o parlamentar comunista, se havia uma oportunidade de 

julgar e punir o passado, a Constituinte era o espaço ideal.  

Segundo Haroldo Lima, a falta de punição aos torturadores gerava um sentimento de 

frustração nas vítimas do regime militar, frustração que se transferia para a “Nova República” 

e contaminava o presente (Idem, p. 134). Sem “sepultura” esse passado continuaria 

assombrando o presente. 

Estavam postas na Constituinte as principais questões em torno da anistia. Para que 

alcançassem a justiça e reparação era necessário anistiar os legalistas punidos ao longo do 

regime e, além disso, por meio da busca da verdade histórica, julgar e punir os agentes da 

repressão. Todavia, enquanto a questão dos cassados era bastante debatida, o julgamento dos 

torturadores continuava silenciado na Constituinte. Apenas Haroldo Lima parecia se lembrar 

de que milhares de pessoas foram torturadas e centenas continuavam desaparecidas.  Dessa 

forma, os constituintes continuariam em silêncio e os discursos de Haroldo Lima pareciam ser 

proferidos para uma “plateia de surdos”, ou mesmo, para aqueles que pareciam estar 

embriagados pelo “esquecimento” ou imobilizados pelo medo. 

Discordado do posicionamento de Haroldo Lima que visava ao julgamento do 

passado, Sandra Cavalcanti, deputada constituinte pelo PFL-RJ apontava a necessidade de os 

parlamentares virarem a página da História e deixarem o passado para trás, sem rancores ou 

ressentimentos. Para a deputada, o esquecimento era o único caminho para a conciliação. 

Entretanto, segundo a parlamentar, o esquecimento deveria ser amplo e imparcial. Desse 

modo, para que o futuro fosse gestado sem resquícios de conflitos pretéritos era necessário 

que a Constituinte aprovasse a ampliação da anistia e devolvesse aos cassados seus direitos. O 

posicionamento de Sandra Cavalcanti surpreendeu diversos parlamentares e a imprensa, visto 

que, ao defender a anistia para os cassados, a parlamentar se distanciava do posicionamento 

de seu partido, o PFL.235 

 Diante da rejeição da emenda de Jamil Haddad, que visava ao pagamento de atrasados 

aos servidores punidos pela ditadura,236 restava à Assembleia votar a proposta de Brandão 

Monteiro, emenda que tinha como objetivo estender a anistia aos marinheiros, soldados e 

cabos da aeronáutica cassados após o golpe de 1964.  Tal proposta foi considerada pelo 

deputado Ottomar Pinto (PTB-RR) como um “sentimentalismo piegas” que visava favorecer 

                                                 
235 O Correio Braziliense publicou nota caracterizando como surpreendente o posicionamento da constituinte 
Sandra Cavalcanti, visto que seu partido era contrário à anistia. In: SURPREENDENTE. Correio Braziliense, 
Brasília, p. 6, 17 nov. 1987. 
236 A emenda de Jamil Haddad foi derrotada por 55 votos contra e 36 a favor. 
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marinheiros indisciplinados e que poderiam corroer a estrutura das Forças Armadas (ANC, 

Comissão de Sistematização, p, 430).  

A rejeição das três propostas de anistia237 gerou tumulto na Assembléia, visto que a 

Constituinte, e principalmente o PMDB, parecia ter cedido à pressão dos militares e se 

acovardado diante da pressão dos Ministros. No tumulto desencadeado após a votação, das 

galerias e corredores do Congresso ecoava o coro: “PMDB traidor”! Inconformados os ex-

militares cercaram e hostilizaram Mário Covas, líder do PMDB, aos gritos de “traidor” e 

“covarde”. O mesmo Mário Covas que fora ovacionado no dia anterior, quando proferira um 

longo discurso em defesa dos quatro anos de mandato para o presidente José Sarney, após a 

votação da anistia, era escoltado sob xingamentos e agressões que vinham das vítimas da 

ditadura, vítimas indignadas diante da capitulação do PMDB em relação à ampliação da 

anistia. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, no meio do tumulto o deputado Bandão Monteiro 

partiu para cima de Mário Covas aos gritos: “Vai lamber as botas dos militares”. Um ex-

marinheiro, chorando, gritou: “É inadmissível um cassado votar contra cassados.” Segundo o 

periódico, acusado de traidor, Mário Covas, como representante de seu partido, apenas se deu 

ao trabalho de dizer que aquela era uma simples etapa, a anistia ampla viria em breve 

(F.S.PAULO, 17 nov. 1987, p. 10). Mais uma vez o futuro aparecia como promessa de 

solução dos conflitos que provinham do passado. A reparação estaria no horizonte. 

Mais ágil do que Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, outro destacado 

parlamentar do PMDB que votara contra a anistia, segundo matéria da Folha de S. Paulo, 

deixou discretamente o plenário antes que a sessão terminasse. Revoltados com o 

posicionamento do PMDB, membros da comitiva dos ex-militares não anistiados mostravam 

cópias de um telegrama enviado pelo senador Fernando Henrique Cardoso ao Movimento 

pela Anistia. Em tal telegrama, o senador se comprometera a apoiar a ampliação da anistia na 

Constituinte.  Para justificar a mudança de voto, o Correio Braziliense publicou uma 

declaração atribuída ao constituinte: “Foi o medo de que os urutus saíssem às ruas” (C.B., 17 

nov. 1987, p. 06). 

Imobilizado pelo medo, o PMDB votara contra seu próprio passado e, dessa forma, 

rejeitara sua trajetória de luta pela anistia. A capitulação do partido refletiu-se como barganha 

pela aprovação, no dia anterior, de um mandato de quatro anos para o presidente José 

Sarney.238 Segundo a grande imprensa, a “ousadia” da Comissão de Sistematização não fora 

                                                 
237 A emenda de Brandão Monteiro foi derrotada por 49 votos contra e 42 a favor. 
238 Enquanto os Ministros Militares alegavam que o mandato de Sarney deveria abranger seis anos, parte 
significativa dos Constituintes – principalmente do PMDB – pleiteava que o mandato de Sarney durasse apenas 
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bem recebida pelos ministros militares que, supostamente, não aceitariam outra afronta vinda 

da Constituinte. Revoltado com a capitulação de seu partido, Fernando Lyra (PMDB-PE) 

interpelou o senador José Richa: “Vocês podiam dar oito anos para Sarney, mas jamais votar 

contra a anistia, porque isso é um compromisso histórico do PMDB” (O GLOBO, 17 nov. 

1987, p. 05). 

Paulo Henrique Ferro Costa, representante da Federação das Associações de Defesa da 

Anistia (FADA), segundo matéria publicada pelo jornal O Globo, chorou compulsivamente 

ao final da votação, pois segundo o ex-militar, a rejeição da anistia foi uma surpresa para o 

grupo que havia fechado um acordo com o PMDB. Inconformado, o ex-militar completou: 

“Mas predominou a síndrome do golpe, porque os militares se excitaram com a aprovação dos 

quatro anos” (Idem). 

Sobre a polêmica, o Jornal do Brasil publicou declarações atribuídas ao petista João 

Paulo Pires Vasconcelos: 

O Brasil esteve na iminência de um golpe de estado, quando a Comissão de 
Sistematização da Constituinte votou proposta original de anistia ampla e 
reintegração na ativa dos militares cassados. Um acordo de última hora, feito pelo 
PMDB com as Forças Armadas, impediu que o golpe se concretizasse [...] 
(JORNAL DO BRASIL, 21 nov. 1987, p. 05).  

Segundo o periódico, o interlocutor da negociação entre o PMDB e o ministro 

Leônidas Pires Gonçalves foi o senador Fernando Henrique Cardoso, peemedebista que 

negociou a anistia nos termos exigidos pelos militares e que, desse modo, barganhara a 

pacificação do passado. O silêncio, mais uma vez, era tomado como via para garantir o 

advento de um futuro livre do autoritarismo do passado. 

Ponto cego da Constituinte, os parlamentares conviviam com a iminência de um novo 

golpe militar. Entretanto, segundo Renan Quinalha (2013), o que, no calor dos 

acontecimentos, parecia uma ameaçadora e iminente possibilidade tornou-se, pouco tempo 

depois, um grande blefe que apenas contribuiu para imobilizar os agentes da transição. Nessa 

mesma direção, a Federação das Associações de Defesa da Anistia (FADA) enviara nota aos 

constituintes advertindo-os acerca da pressão militar afiançada pela imprensa: 

Tal recurso condenável passou a ser instrumento poderoso nas mãos dos agentes 
agoureiros, visando a persuadir os que, por falta de convicção e coragem, se dobram 
diante da patológica atoarda posta em prática, a título de intimidação política. O alvo 
preferido dos pregoeiros dessas manobras ilegais e violentas tem sido a causa da 
Anistia, exatamente em razão de ela promover a reabilitação daqueles que foram 
escolhidos para servir de exemplo à educação de uma sociedade que precisava ter 

                                                                                                                                                         
quatro anos. No meio do conflito, Sarney se pronunciou em rede nacional afirmando que seu mandato seria de 
cinco anos. 
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sido humilhada pela opressão do silêncio e do arbítrio (Diários da ANC, 17 mai. 
1988, p. 10411). 

Blefe ou não, a pressão dos militares e do Executivo sobre a Constituinte foi fator 

determinante para que muitos parlamentares do majoritário PMDB, partido que tinha uma luta 

histórica pela anistia ainda sob a sigla do MDB, recuassem e protelassem a anistia para o 

futuro. 

Após o tumulto causado pela rejeição da anistia e pela capitulação do PMDB diante da 

ameaça militar, a sessão foi retomada em meio a um clima de constrangimento. Muitos 

peemedebistas, constrangidos, haviam deixado o plenário. Os poucos pronunciamentos foram 

menos acalorados e, inertes, os parlamentares acabaram aprovando três emendas que 

beneficiavam os punidos pela ditadura. A emenda do deputado José Maria Eymael (PDC-SP) 

que propunha anistia para cerca de 200 aviadores da FAB que tiveram sua licença cassada em 

1964 e, desse modo, foram impedidos de exercer sua profissão, fora aprovada com facilidade. 

O deputado, apesar de admitir a impossibilidade de retorno à ativa de tais aviadores, propunha 

uma reparação econômica que deveria ser estabelecida pelo Congresso. Sem grandes debates, 

os parlamentares aprovaram a reparação aos aviadores. 

Na sequência, diante do momento tenso e delicado, uma emenda proposta pelo 

deputado José Costa (PMDB-AL) passou quase despercebida. De extrema importância, mas 

pouco debatida, a emenda propunha que os punidos com base em atos discricionários, a partir 

de março de 1964, pudessem recorrer ao Poder Judiciário para revisão e apreciação de cada 

caso a fim de reparação. A proposta de José Costa justifica-se pelo fato de a Constituição 

vigente proibir que os atingidos por atos da “Revolução de 1964” pudessem procurar a justiça 

em busca de reparação. Com 61 votos favoráveis a emenda foi facilmente aprovada.239  

A terceira medida a ser aprovada no sentido de ampliar a anistia, beneficiou os 

trabalhadores civis do setor privado. Proposta pelo deputado petista João Paulo Pires, a 

medida visava beneficiar os sindicalistas e trabalhadores envolvidos em greves. Sem muita 

discussão, a emenda foi aprovada e, dessa forma, teve fim uma das sessões mais tensas e 

polêmicas da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88.  

Com a aprovação de emendas que concediam uma anistia “a varejo”, a Constituinte 

capitulara e, melancolicamente, demonstrara que o peso do passado ainda guiava o presente e 

o futuro. Por ora, os parlamentares preferiram o silêncio e a construção da “democracia” sobre 

os escombros da ditadura. Mais tarde, quem sabe, exumariam o passado. 

                                                 
239 Dentre os 27 votos contrários, não figurou o voto de Mario Covas e Fernando Henrique Cardoso, depois do 
episódio da sessão anterior os dois destacados parlamentares do PMDB haviam deixado o recinto. 
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Apesar das pequenas vitórias da anistia após o tumulto da sessão do dia 16 de 

novembro, os ministros militares manifestaram sua satisfação pela forma como a anistia ficou 

redigida no projeto, uma vez que o essencial para as Forças Armadas era que os cassados não 

voltassem à ativa e os atos da “Revolução de 1964” não fossem julgados. Um único ponto 

desagradara aos ministros, a aprovação da emenda de José Costa que dava direito aos 

cassados a recorrerem ao poder judiciário. Sobre a emenda, o Ministro da Marinha, Henrique 

Sabóia, foi enfático: “O Brasil precisa parar de olhar para trás e enfrentar o futuro” (C. B., 20 

nov. 1987, p. 03). Todavia, mesmo descontente com a emenda, o ministro da marinha 

declarou que tinha confiança que o judiciário negaria a maioria dos pedidos de reparação. 

Além disso, o ministro tinha confiança de que o futuro não atormentaria o passado (Idem). 

O resultado da votação do projeto de Bernardo Cabral e das emendas apresentadas 

revela que, se nas subcomissões e comissões os parlamentares conseguiram aprovar a anistia 

enquanto reparação até mesmo para os ex-militares, na Comissão de Sistematização os 

parlamentares do PMDB, partido majoritário e que tinha na anistia uma de suas principais 

bandeiras, recuaram diante das medidas que visavam anistia aos militares cassados a partir de 

1964. Além de optarem pelo silêncio no que diz respeito à apuração e julgamento do passado, 

os parlamentares abandonaram a ideia de reparação e de dissolução do passado por meio da 

anistia aos militares cassados a partir de 1964. Além do silêncio, não desfizeram os atos 

autoritários que mantinham muitos ex-militares à margem das Forças Armadas.  

Segundo Maria do Carmo Campello de Souza (1988), a coparticipação dos setores 

militares na transição brasileira, inibia a discussão mais aberta sobre o passado. Setores 

oposicionistas no interior do PMDB pareciam esperar que o poder das Forças Armadas fosse 

minimizado para, por meio do fortalecimento das instituições democráticas, colocar o passado 

no “banco dos réus”. Nesse sentido, tem-se na votação da anistia uma protelação dos conflitos 

do passado para que o futuro pudesse solucioná-los.  

Dentro desse quadro de supervalorização do futuro, Mário Covas, líder do PMDB, 

apontou, em meio ao tumulto causado pela votação da anistia, que o problema dos militares 

cassados seria solucionado no plenário da Assembleia, última fase dos trabalhos constituintes 

(F.S.PAULO, 17 nov. 1987, p. 10). De fato, o tema voltou a ser debatido durante a votação 

dos Atos das Disposições Transitórias em junho de 1988, mas poucos pareciam dispostos a 

enfrentar o passado face a face. 

Quando a anistia voltou à discussão, o cenário da Constituinte era outro. Temas 

polêmicos como a duração do mandato de Sarney e o sistema de governo desencadearam uma 

“virada de mesa” na Constituinte no final do ano de 1987, reviravolta que levou à formação 
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do Centrão
240 e à reformulação do regimento interno. Em um momento crucial do processo 

constituinte, parlamentares conservadores conseguiram se organizar e fazer frente à esquerda, 

contestando o domínio que esta exercera até então na Constituinte (FREITAS; MOURA; 

MEDEIROS, 2009). Dessa forma, em fins do ano de 1987 foi reformulado o equilíbrio de 

forças entre progressistas e conservadores na Assembleia. 

A virada do jogo apontava para a vitória, na Constituinte, dos principais temas 

defendidos por José Sarney, tais como o presidencialismo, o mandato de cinco anos e a 

restrição da anistia para os militares cassados. Apesar de a Comissão de Sistematização ter 

aprovado o projeto que visava um mandato de quatro anos para Sarney e a implantação de um 

regime parlamentarista, no plenário o Centrão conseguiu reverter tais artigos com a 

apresentação de um substitutivo. A derrota dos progressistas, derrota que contou com a 

participação de muitos parlamentares do PMDB, levou a uma crise interna dentro do maior 

partido da Assembleia. Após a aprovação do presidencialismo e do mandato de cinco anos 

para Sarney, Mário Covas anunciou, na tribuna, que deixaria o PMDB assim que terminassem 

a elaboração da nova Constituição, dessa forma, o líder do partido deixava seu cargo à 

disposição e começava a esboçar a formação de um novo partido (F.S.PAULO, 04 jun. 1988, 

p. A-5).241 

A crise interna do PMDB se refletiu também nas questões da anistia, se em novembro 

de 1987 o senador Mário Covas recuara diante da pressão militar e pela necessidade de 

aprovar os quatro anos para o mandato de Sarney, bem como o parlamentarismo, diante da 

derrota de tais temas, após a formação do Centrão, Covas não temeu apresentar emenda que 

visava anistia para os ex-militares cassados após o golpe de 1964. A anistia tornara-se a 

última cartada dos progressistas contra a pressão do Executivo sobre a Constituinte. Muito 

mais do que a lembrança ou o esquecimento, a questão da anistia passou a refletir claramente 

os embates políticos dentro da Assembleia. 

Em 14 de junho, o tema voltou a ser debatido no plenário durante a votação dos Atos 

das Disposições Transitórias.242 Mais uma vez a polêmica girou em torno da anistia aos 

                                                 
240 Descontentes com a aprovação do “Projeto A” em detrimento dos substitutivos, os parlamentares mais 
conservadores, que teriam dificuldades para alterarem qualquer artigo do projeto aprovado pela Sistematização, 
se rebelaram contra o regimento em novembro de 1987. O projeto de mudança do Regimento Interno da 
Constituinte foi aprovado em 03 de dezembro de 1987. A partir da mudança do Regimento, houve uma “virada 
de mesa” na Constituinte e a esquerda progressista perdeu espaço para um grupo suprapartidário de centro-
direita denominado “Centrão”. 
241 O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) foi criado em 25 de junho de 1988 pelo senador Mário 
Covas e contou com vários dissidentes do PMDB, dentre eles: José Richa, Franco Montoro, José Serra, Fernando 
Henrique Cardoso, Carlos Antônio Costa Brandão, Pimenta da Veiga, dentre outros. 
242 Lysâneas Maciel (PDT-RJ) e Raquel Cândido (PFL-RO) apresentaram emenda que visava o pagamento de 
aposentadoria aos militares cassados pelo movimento de 1964. Além da emenda fundida pelos dois 
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militares cassados. Desse modo, a ala progressista da Assembleia continuava a defender a 

necessidade de desfazer as arbitrariedades do passado e de devolver os direitos subtraídos 

daqueles que se posicionaram a favor do governo constitucional em 1964. Em contrapartida, 

os parlamentares alinhados ao governo argumentavam, como vinham fazendo desde o início 

dos trabalhos da Constituinte, que a anistia já havia sido concedida em 1979 e ampliada em 

1985 e, dessa forma, o passado já teria sido reparado ao limite do possível. Entre as duas alas 

opostas, situavam-se parlamentares do PMDB. Estes, apesar de reconhecerem a necessidade 

de repararem o passado, defendiam que o presente não era o momento ideal para se pressionar 

“a ferida não cicatrizada”. Dessa forma, viam no futuro o momento propício para o 

enfrentamento do passado.243 

A mídia noticiava as frequentes reuniões entre Sarney e seus aliados para tratarem do 

tema da anistia aos cassados. Segundo o presidente, a anistia não poderia ser aprovada fora 

dos limites permitidos pela cúpula militar. Como noticiara o Jornal do Brasil, o presidente 

teria dito a seus aliados: “temos que ter muito cuidado porque os militares foram muito 

solidários conosco e não podemos faltar-lhes” (J.B., 14 jun. 1988, p. 02). 

Apesar da forte pressão e dos argumentos técnicos do Executivo e das Forças 

Armadas, que afirmavam não haverem recursos para pagar tantos anistiados, constituintes das 

alas mais progressistas conclamavam os parlamentares a acertarem as contas com o passado 

por meio da dissolução das arbitrariedades cometidas contra os legalistas. Nesse sentido, 

Lysâneas Maciel advertia que os marinheiros e praças não-anistiados eram réus sem culpa, 

portanto, não atender os apelos dos cassados em busca de reparação seria uma nódoa na 

história da Constituinte. Além disso, o parlamentar advertiu que a Assembleia seria julgada 

no futuro, portanto era necessário deixar um legado de conciliação: 

aqui o Centrão pode fazer uma série de vitórias, tem maioria. Mas, na verdade, há 
dois elementos inarredáveis, que nenhuma maioria, pode afastar: o julgamento do 
tempo e da História. [...] É este o apelo que faço a V. Exa  Sr. Presidente: vamos 
pacificar a família nacional, através de uma atitude de grandeza, que um dia a 

                                                                                                                                                         
parlamentares, o comunista Roberto Freire também apresentou proposta de anistia aos que foram punidos por 
atos administrativos. Novamente a reintegração dos cassados causaria polêmica, não apenas na Constituinte, mas 
também no Planalto e na grande imprensa. 
243 É difícil dividir as alas progressistas e conservadoras da Assembleia usando apenas os partidos como 
referência, uma vez que, principalmente após a formação do Centrão as lideranças partidárias perderam força e 
os posicionamentos individuais se evidenciaram. Um exemplo disso é o posicionamento da constituinte Raquel 
Cândido (PFL) que se tornou uma das principais defensoras da anistia aos cassados enquanto a liderança de seu 
partido era totalmente contra a ampliação da medida. Além disso, podemos citar a heterogeneidade do PMDB 
que não entrava em acordo em relação aos temas mais polêmicos da Constituinte. Apesar dessas ambiguidades 
partidárias, tentamos situar o posicionamento dos partidos tendo como referência a maioria dos votos concedidos 
por cada agremiação às emendas acerca da anistia. Dessa forma, após a análise das votações nominais, podemos 
afirmar que se posicionaram contra a ampliação da anistia para os militares cassados o PDS, PTB, PFL, parte do 
PMDB e os pequenos de direita como PL, PDC e PMB. Em contrapartida, a maioria dos parlamentares do PDT, 
PT, PCB, PC do B, PSB e parte do PMDB se posicionaram a favor da anistia. 
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História há de reconhecer que a Assembléia Nacional de 1988, numa matéria 
delicada, apesar das pressões militares, teve a coragem de colocar a sua consciência 
acima de quaisquer pressões militares ou recados de quaisquer Ministros militares 
(Diários da ANC, 15 jun. 1988, p. 11270). 

Apesar dos argumentos de Lysâneas Maciel, mais uma vez, sob forte pressão dos 

militares e do Executivo na mídia, a proposta de anistia aos cassados foi rejeitada.244 Como 

afirmara Jorge Uequed (PMDB-RS), aquela seria uma nódoa que a história do Brasil 

transportaria para o futuro que, quem sabe se encarregaria de dissolvê-la.245 

A sessão do dia 14 de junho foi frustrante para os ex-militares que aguardavam a 

ampliação da anistia. Ao final da sessão, doze emendas que visavam beneficiá-los foram 

rejeitadas, o que Brandão Monteiro (PDT-RJ) definiu como uma “amnésia política e jurídica” 

que acometeu os parlamentares da Constituinte. Todavia, apesar de os parlamentares 

parecerem “esquecidos” do passado arbitrário, a Federação das Associações em Defesa da 

Anistia obteve uma vitória que o representante do lobby dos não anistiados, Ferro Costa, 

definiu como uma jogada de mestre. O lobby elaborou emenda apresentada pelo constituinte 

Aloysio Teixeira (PMDB-RJ) visando o recurso ao judiciário para os militares não 

anistiados.246 Segundo Ferro Costa, Aloysio Teixeira foi escolhido pelo lobby por ser um 

deputado moderado e, dessa forma, não associado à esquerda. De acordo com Ferro Costa, se 

o lobby dos não-anistiados entregasse a emenda a um parlamentar de esquerda como Paulo 

Ramos, por exemplo, dificilmente a medida seria aprovada. Sobre a emenda, o Jornal do 

Brasil publicou: 

Os assessores militares atinaram para a existência da emenda na semana passada, 
quando ela foi entregue na Secretaria da Constituinte com 516 assinaturas e um 
pedido de destaque para votação preferencial. A tática para colher as assinaturas (até 
parlamentares considerados de extrema direita, ligados à UDR, subscreveram o 
texto) foi a de mostrar aos parlamentares mais resistentes que o problema sairia do 
âmbito do Congresso para o Judiciário (JORNAL DO BRASIL, 13 mai. 1988, p. 
02). 

Ávidos por se livrarem da responsabilidade de enfrentamento do passado, centenas de 

parlamentares assinaram a emenda de Aloysio Teixeira que transferia a polêmica da anistia 

para o judiciário. Com tantas assinaturas, segundo Ferro Costa, a Constituinte tinha a 

                                                 
244 A emenda de autoria de Lysâneas Maciel e Raquel Cândido foi rejeitada por 302 votos contrários, 139 a favor 
e 17 abstenções. Partidos como PDS, PFL, PMDB, PTB, por meio de suas lideranças, manifestaram voto contra. 
Mário Covas argumentou que seu partido tinha sua própria emenda, por isso votaria contra a emenda de 
Lysâneas Maciel e Raquel Cândido. A emenda de autoria de Roberto Freire foi rejeitada com 288 votos 
contrários, 139 a favor e 15 abstenções. 
245 Diários da Assembleia Nacional Constituinte, 15 jun. 1988, p. 11229. 
246 Substitutivo: “Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram atingidos pela aplicação da legislação 
excepcional no período de 1-4-64 a 31-12-78, poderão requerer no supremo Tribunal Federal o reconhecimento 
de todos os direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos.” Aloysio Teixeira e Brandão Monteiro. 
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obrigação moral de aprovar a emenda e permitir aos cassados que recorressem ao judiciário 

em busca de reparação, uma vez que o artigo 181 da Carta de 1967 impedia a apreciação do 

Judiciário sobre os atos cometidos pelo comando do movimento de 1964. A aprovação da 

emenda de Aloysio Teixeira representaria um fio de esperança para que os cassados pudessem 

recorrer à justiça em busca de reparação, mesmo que a conta gotas. 

No dia 15 de junho de 1988, era posta em votação nova emenda acerca da anistia. 

Covas apresentou uma proposta de anistia aos punidos por atos administrativos desde que o 

judiciário comprovasse que a punição teve caráter político.247 Em tom melancólico, Covas 

ressaltou que aquela não era a anistia que pretendia, mas já que o argumento da cúpula militar 

era que os marinheiros foram punidos por atos administrativos e, portanto não anistiáveis, que 

estes pudessem recorrer ao judiciário para atestarem a punição política e, assim, alcançarem a 

anistia.  

Mas, como afirmara o constituinte Luiz Salomão (PDT-RJ), a Assembleia estava de 

cócoras diante dos militares. Mesmo a emenda proposta por Covas, que refutava o principal 

argumento dos militares, fora rejeitada.248 A derrota da emenda de Covas encerrou o capítulo 

da anistia na futura Constituição, foi o “canto do cisne”. Aos militares cassados restava 

apenas recorrer individualmente ao judiciário em busca de reparação.  

Frustrado diante da manutenção das restrições aos militares cassados e da 

perseverança do entulho autoritário, Lysâneas Maciel advertiu: “Não teremos a coragem de 

dizer, para o futuro, que esta Assembléia é livre e soberana, porque ela está sendo feita ao 

toque e ao tilintar das esporas dos militares e ao arrastar de espada do Ministro do Exército” 

(Diários da ANC, 15 jun. 1988, p. 773).  

A derrota das emendas que visavam a ampliação da anistia, seria uma mácula a ser 

carregada pelos parlamentares. Por terem cedido às pressões militares, segundo Lysâneas, a 

Constituinte não pôde corresponder às expectativas de tornar-se um “divisor de águas”, lugar 

e momento histórico em que o passado seria sepultado e o futuro construído totalmente livre 

do autoritarismo que marcara o regime anterior. 

Mas se a questão do veto militar era inegociável, a questão da anistia aos servidores 

civis que ainda aguardavam para retornarem aos seus cargos não gerou grande polêmica. 

Apesar da rejeição da anistia aos militares, sem informações sobre o número exato de civis 

                                                 
247 Reproduzo a emenda na íntegra: “Concede-se igualmente anistia a todos os servidores militares que em 
decorrência dos fatos ocorridos em 1964, tenham sido atingidos por atos administrativos, desde que sentença 
judicial, proferida em ação proposta no prazo de cento e oitenta dias, reconheça que a punição tenha decorrido de 
motivação exclusivamente política, assegurando-se-lhes os direitos e vantagens previstos na emenda 
constitucional n.º 26, de 27 nov. 1985.” 
248 A emenda foi rejeitada com 213 votos a favor, 221 contrários e 21 abstenções. 
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grevistas que aguardavam pelo benefício, os Constituintes aprovaram com quase unanimidade 

a anistia aos civis. Sem demonstrarem preocupações com os gastos públicos, os parlamentares 

aprovaram a anistia aos civis sem muitos debates e sem restrições. Enquanto isso, os ex-

militares acusados de insubmissão e subversão continuariam à margem das Forças Armadas.  

A evidente diferença no tratamento do tema da anistia aos civis e militares demonstra 

uma clara preocupação com a manutenção dos princípios do movimento de 1964. Como já 

mencionado, a anistia tinha uma dimensão muito mais simbólica do que prática. Desse modo, 

anistiar os militares legalistas e acusados de envolvimento com o comunismo seria, para a 

cúpula militar, uma negação dos principais motivos que fomentaram o golpe. Para os 

ministros militares, devolver os postos aos cassados seria uma negação e um apagar dos 

principais esforços da “Revolução de 1964”, isto é, o combate ao comunismo, à indisciplina e 

a quebra de hierarquia no interior das Forças Armadas. 

Após diversas etapas de negociações na Constituinte, a anistia foi inserida na nova 

Carta Constitucional com poucos avanços além dos limites permitidos pelos militares. A 

medida alcançou amplamente os civis, beneficiou os aviadores e aeronautas cassados a partir 

de 1964, os comunistas punidos em 1935 (muitos haviam morrido ou eram muito idosos, 

portanto a medida não teria efeito prático), os envolvidos no movimento “O Petróleo é 

Nosso” e, não obstante, manteve o manto do esquecimento sobre os agentes do governo 

envolvidos na repressão. Além disso, a Carta Magna inseriu a reparação financeira, sem 

retroatividade, a partir de sua promulgação. Desta forma, os punidos ao longo da ditadura 

teriam direito à promoção, na inatividade, dos cargos e postos que ocupariam caso não fossem 

atingidos pelas cassações.   

Tem-se na nova Carta Constitucional a inserção da reparação financeira e a tentativa 

de apagar o passado autoritário. Todavia, ao longo dos debates sobre a anistia tornou-se 

evidente que os parlamentares assumiram o tema da reparação como uma devolução de 

direitos e um desfazer dos atos do passado. Nessa vertente, a reparação não assumiu um 

primeiro plano enquanto a busca pela punição, pela verdade e pela memória. O julgamento do 

passado, no que se refere aos debates sobre a anistia, apesar de ser um tema latente, foi legado 

enquanto tarefa as gerações futuras.  

Apesar da pressão dos Ministros Militares sobre a Assembleia, ainda foi possível notar 

um pequeno grau de negociação acerca da anistia, o que resultou na reparação financeira e na 

possibilidade de os punidos recorrerem ao judiciário. Todavia, os dois principais pontos em 

que a cúpula militar não aceitava negociação – as restrições aos militares cassados e o silêncio 

acerca da repressão – foram mantidos pelos parlamentares, sob o argumento, de um lado, de 
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que era necessário virar a página da História. E, de outro, que era preciso legar ao futuro a 

tarefa de ajuste de contas com o passado. Por ora, ambas as partes concordavam que o 

silêncio era a melhor via para a conciliação. 

Após a análise dos debates sobre a anistia, considero que o denso silêncio em torno 

dos atos da repressão não pressupõe um esquecimento das arbitrariedades da ditadura, pelo 

contrário, o silêncio torna-se uma pista para compreendermos que o passado ainda 

incomodava e influenciava o presente, ou mesmo que o passado ainda se sobrepunha ao 

futuro naquela Assembleia. Apesar de afirmarem que tinham os olhos fixos no futuro, os 

parlamentares não perdiam as ameaças do passado de vista, mesmo que silenciosamente. 

O recuo da Constituinte, que no decorrer de seus trabalhos foi restringindo cada vez 

mais a anistia de acordo com os limites estabelecidos pelos Ministros Militares, demonstrou 

que, naquele período de transição democrática, os embates travados entre os resquícios do 

passado e as expectativas que se esboçavam para a construção da democracia no Brasil, 

apontavam para uma tentativa de o passado sobrepor-se ao futuro. 

Com a pressão vinda do Executivo, o presidente da Assembleia Constituinte, Ulysses 

Guimarães (PMDB), foi enfático: “Esta Constituição terá cheiro de amanhã, não de mofo” 

(F.S.PAULO, 28 jul. 1988, p. 08). Todavia, apesar de tentar vislumbrar apenas o futuro, 

Ulysses tinha consciência do poder coercitivo do passado, ele próprio já havia dado várias 

evidências de que seu partido precisava agir com cautela para garantir a transição. Desse 

modo, foram cientes do “mofo” que contaminava o presente que Ulysses e seu partido 

direcionaram os debates sobre a anistia nas últimas fases da Assembleia Constituinte, sempre 

atentos às ameaças dos “urutus”. O passado estava latente, representado por uma “presença 

ausente” que eivava os debates sobre a anistia. Dentro desse quadro, assumo a perspectiva de 

que a latência do passado marcou profundamente o direcionamento dos debates sobre a 

anistia na Constituinte. Apesar de os parlamentares serem acusados de elaborarem uma 

Constituição olhando demasiadamente para trás, a análise dos debates sobre a anistia 

evidenciou que tal olhar estabeleceu-se como uma tentativa de manter o passado ameaçador à 

distância. Era um olhar vigilante e cauteloso que tentava garantir o advento do futuro 

democrático. Contudo, a cautela e o silêncio permitiram que resquícios do passado, como o 

veto da anistia aos militares e a falta de punição aos torturadores, contaminassem o futuro e, 

desse modo, perpetuassem-se no tempo, atingindo os dias atuais. 

Como já ressaltamos, silêncio não significa esquecimento. Medidas paliativas tal qual 

a definição da tortura como crime de lesa-humanidade, inafiançável, inanistiável e 

imprescritível, dão-nos pistas de que os constituintes, conscientes das agruras do passado – 



326 
 

 
 

embora em silêncio – tentavam prevenir o futuro para que o passado não se repetisse. Dessa 

forma, a “Constituição cidadã” demonstra uma clara preocupação com o passado, 

preocupação traduzida em uma tentativa de resguardar o futuro para que a ditadura não 

retornasse. 

Instalada sobre os alicerces do regime autoritário, a transição brasileira acenava para 

um prolongamento. Se a princípio a Constituinte era vista como o epílogo da transição, o 

desenrolar dos trabalhos e a “coautoria” dos ministros militares nos principais temas da 

Constituição leva-nos a afirmar que o enfrentamento do passado, bem como a reparação das 

arbitrariedades, pontos fundamentais para a dissolução dos conflitos, foram legados ao futuro, 

permitindo, assim, que os resquícios do passado contaminassem as novas gerações. 

“Engasgada” pelo silêncio sobre as arbitrariedades da ditadura, a Assembleia 

Constituinte chegou ao final de seus trabalhos sem ampliar a anistia aos militares cassados e 

sem estabelecer medidas de reparação por meio do julgamento da ditadura. As buscas pela 

justiça, memória e verdade ficaram como tarefa para as futuras gerações, uma vez que, apesar 

de associar a anistia à reparação, a nova Constituição assumiu a medida como um desfazer ou 

diluir do passado, como um apagar das arbitrariedades ou, enfim, como se nada tivesse 

ocorrido. Nessa perspectiva, o apagar de uma página da História não pressupõe que tal 

história não tenha ocorrido; além disso, o próprio processo de apagamento deixa marcas que 

evidenciam que, sob a nova escritura, há um passado apagado arbitrariamente e que, portanto, 

insiste em encontrar o seu lugar na História. 

Mesmo que ao longo dos trabalhos da Assembleia Constituinte a maioria dos 

parlamentares tenha se posicionado com cautela, na sessão de promulgação da nova Carta 

Constitucional, em 05 de outubro de 1988, Ulysses Guimarães externou o sentimento de 

repúdio ao passado que espreitava sob o olhar atento dos Ministros Militares presentes na 

sessão de promulgação. O presidente da Constituinte, em discurso memorável, destacou: 

A Nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e 
sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao 
admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. 
Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o 
caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a 
liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando após 
tantos anos de lutas e sacrifícios promulgamos o Estatuto do Homem da Liberdade e 
da Democracia bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio 
e nojo. (Aplausos) Amaldiçoamos a tirania aonde quer que ela desgrace homens e 
nações. Principalmente na América Latina. [...] O Estado prendeu e exilou a 
sociedade com Teotônio Vilela. A anistia libertou e repatriou. A sociedade foi 
Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram. (Aplausos acalorados). Foi a 
sociedade mobilizada nos colossais comícios das Diretas Já que pela transição e pela 
mudança derrotou o Estado usurpador (GUIMARÃES, 05 out. 1988).  
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Com o discurso de promulgação, como afirmou o jornalista Carlos Castelo Branco, 

Ulysses 

levantou o véu da anistia e olhou para trás e para dentro num incômodo reviver de 
lágrimas sufocadas. Pode ser que assim ele tenha sentimentos e ressentimentos e 
tenha contribuído para enterrar um passado que não deve mais voltar (JORNAL do 
BRASIL, 08 out. 1988, p. 02). 

Se com tal discurso, como afirmou o jornalista, Ulysses levantou o véu da anistia, não 

foi capaz de removê-lo. Pelo contrário, contribuiu para que o pacto de silêncio fosse selado 

por meio da perspectiva apresentada em seu pronunciamento de que a nova Constituição 

representaria um rompimento com o passado. A partir daquele dia 05 de outubro de 1988, 

Ulysses e os constituintes lançavam uma nova camada no soterramento do passado. Nesse 

sentido, a experiência continuou “esquecida” em algum lugar do passado; restava, ao futuro, 

encontrá-la. 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Quando iniciei este trabalho, interessada em analisar os debates sobre a anistia nas 

Constituintes de 1946 e de 1987/88, a princípio, minha intenção consistia em apontar o que 

fora soterrado pelas anistias concedidas pelos regimes ditatoriais no Brasil. Entretanto, 

deparei-me com o silêncio dos parlamentares acerca do passado ditatorial em ambos os 

períodos. Apesar de alguns ruídos darem pistas sobre o passado soterrado, o silêncio sobre os 

crimes dos regimes ditatoriais predominou em ambas as Assembleias. Seria consequência da 

anistia? Embora bastante polêmica e debatida nas Constituintes, a anistia mantinha o silêncio 

sobre os crimes dos dois períodos ditatoriais. Enquanto o passado de repressão era mantido 

soterrado, o debate sobre a anistia centralizou-se – em ambos os períodos – na questão da 

reversão dos militares cassados, militares, em sua maioria, acusados de envolvimento com o 

comunismo. 

Tal constatação causou-me certa estranheza, uma vez que as Constituintes 

representavam o ápice da transição democrática e demarcavam uma tentativa de desvencilhar-

se do passado ditatorial. Além disso, quando elaborei o projeto de pesquisa, esperava que os 

debates sobre a anistia pudessem revelar um nítido movimento em direção ao passado e, além 

disso, evidenciar experiências que foram solapadas pelo fluxo do tempo e que não adquiriram 

sentido na narrativa histórica. Contudo, após a leitura dos debates sobre a anistia, registrados 

nos Anais e Diários das Assembleias, deparei-me com o silêncio acerca da repressão nos dois 

períodos referidos. Entre um debate e outro surgiam apenas ruídos, rastros deixados pela 

centralidade do debate acerca da anistia aos militares expulsos das Forças Armadas, acusados 

de envolvimento com o comunismo. 

Diante do cerco do silêncio, surgiu uma nova questão: os parlamentares, muitos 

marcados por rancores e ressentimentos, muitos perseguidos e exilados, não tinham interesse 

em julgar a ditadura e, nem tampouco, em reparar as injustiças cometidas pelo regime 

anterior? Tanto em 1946 quanto em 1987/88, a anistia parecia, de fato, ter encoberto a 

experiência com o manto do esquecimento, mas como aqueles parlamentares poderiam ter 

esquecido a repressão ditatorial? 

De acordo com as considerações de Aleida Assmann(2011), não há esquecimento do 

passado, mas soterramento; desse modo, mesmo o “esquecido” pode ser recuperado, uma vez 

que as “camadas de recordação” estariam à espera de escavação. Com base na metáfora do 

dormir e acordar, a autora aponta a evocação da lembrança como uma força política, como um 
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despertar para a realidade marcada por interesses políticos e sociais. Dentro desse quadro, o 

passado soterrado pode, de acordo com as intimações do presente, retornar. A partir da leitura 

do trabalho de Assmann (2011), passei a problematizar a ideia de esquecimento. Estava claro 

que os parlamentares não haviam se esquecido, mas tentavam, por algum motivo, suprimir o 

passado por meio do silêncio. Nessa perspectiva, tanto a anistia de 1945, quanto a de 1979 

não tinham sido tão eficazes para que, nas Constituintes, os parlamentares já não se 

lembrassem do passado. O silêncio tinha um motivo, restava saber qual era. 

Com base em tais inquietações, tomei o silêncio como pista e, por meio dos poucos 

ruídos que surgiam nas Constituintes, tentei compreender os motivos do silenciamento do 

passado. Os ruídos que surgiam em plenário, nos dois períodos, referiam-se principalmente 

aos ex-militares acusados de serem comunistas. De um tempo ao outro, o veto das Forças 

Armadas em relação ao retorno dos militares cassados ao longo dos regimes autoritários se 

tornou o elemento central na negociação acerca da anistia. Surgiu, assim, uma nova 

indagação: em períodos tão diferentes, quais motivos sustentavam tamanha preocupação com 

a reversão dos ex-militares acusados de envolvimento com o comunismo? 

Enquanto o debate se voltava para a questão da reversão dos ex-militares, o passado de 

repressão era gradativamente encoberto. Para tentar compreender a centralidade dos ex-

militares comunistas no debate sobre a anistia nas Constituintes, necessariamente tive que 

retroceder o olhar para o passado que ainda se fazia presente nas Constituintes. Logo, o tema 

da “ameaça vermelha” emergiu nos dois contextos ditatoriais como um dos principais 

elementos que motivaram as duas ditaduras; daí a preocupação com a manutenção, ou não, de 

tais marcas do passado. 

Se a “ameaça comunista” era um argumento de força nos contextos das décadas de 

1930, 1940 e 1960, o mesmo não pode ser dito sobre o período de funcionamento da 

Constituinte de 1987/88. Mesmo que o anticomunismo tenha se calcificado nos meios 

militares e se tornado uma memória, de certa forma, “estável”, na década de 1980 os 

argumentos anticomunistas não adquiriam força nos meios políticos, uma vez que, ao longo 

do século XX, o comunismo perdera forças tanto no âmbito internacional quanto no âmbito 

nacional. Fragmentado em diversas legendas, no Brasil de 1987/88, o comunismo era visto 

como uma ideologia obsoleta e anacrônica que padecia por “morte natural”. Entretanto, se nos 

meios políticos os comunistas não eram mais temidos, as Forças Armadas atribuíam a si a 

pulverização do “vírus de Moscou”. Para os chefes militares, foi graças ao empenho das 

Forças Armadas que o “perigo vermelho” fora praticamente erradicado do Brasil. Mesmo 
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assim, era necessário estar em sentinela e não desfazer toda a “obra” e empenho dos militares. 

E é nesse ponto de “dissolução”, ou não, do passado que entra em questão a anistia. 

Diante dos crimes cometidos pelos agentes do governo, ao longo dos dois regimes 

ditatoriais, por qual motivo, nas Constituintes, a repressão era mantida em silêncio enquanto 

que as punições aos acusados de envolvimento com o comunismo eram mantidas pelos 

parlamentares? As anistias foram suficientes para manter a repressão sob o “manto do 

esquecimento” e os “crimes comunistas” sob os holofotes da memória? 

As duas anistias abordadas nesta pesquisa, a de 1945 e a de 1979, emergiram de 

momentos cruciais de nossa história: o fim do Estado Novo e o fim da ditadura militar no 

Brasil. Após grande mobilização social e intensa campanha pela anistia, tanto em 1945 quanto 

em 1979, viu-se que as medidas resultaram, dentro da tradição brasileira, “conciliatórias”, 

mas também excludentes.249 Para apaziguar os espíritos políticos, os ditadores concederam 

anistia, mas excluíram do benefício os militares que pleiteavam a reversão às fileiras das 

Forças Armadas. Tal restrição se tornaria o tema central nas Constituintes de 1946 e 1987/88, 

quando entrou em debate a anistia. 

Os dois Decretos – números 7.474/45 e 6.683/79 – por serem restritos, selecionaram o 

que do passado não teria sentido no presente. Entretanto, como destacou Ricoeur (2007), a 

anistia apenas simula um esquecimento, por ser jurídica e institucional, o esquecimento 

promovido pela anistia não alcança a consciência histórica.250 Desse modo, tentei demonstrar 

ao longo do texto que, se o passado do Estado Novo foi soterrado ou “esquecido”, isto não se 

deu por obra da anistia – vã tentativa de esquecimento – mas por meio de “pactos de silêncio” 

travados entre as vítimas do regime. Os comunistas optaram pelo silêncio como estratégia 

política, a fim de alcançarem sua legalização e atingirem o poder por meio de um pacto com 

Vargas. Na Constituinte, após a deposição de Getúlio, os comunistas não podiam mais 

requerer o julgamento do Estado Novo, uma vez que tinham se aliado ao ditador. Qual seria a 

legitimidade de cobrar o julgamento de seu “efêmero” aliado de 1945? Com os olhos fixos no 

futuro, Prestes e seus correligionários optaram pelo silêncio. 

                                                 
249 É importante ressaltar que a campanha pela anistia na década de 1970 teve um caráter de massa bem maior do 
que em 1945. No contexto do Estado Novo, a campanha pela anistia ficou centralizada, sobretudo, em grupos e 
entidades intelectuais; além disso, a campanha esteve centralizada na figura de Prestes. 
250 Segundo JörnRüsen, a consciência histórica pode ser definida como uma categoria que se relaciona a toda 
forma de pensamento histórico, através do qual os sujeitos possuem a experiência do passado e o interpretam 
como história. Para o autor, a consciência histórica é a suma das operações mentais com as quais os homens 
interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam 
orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo. Nessa perspectiva, as narrativas são a face material da 
consciência histórica. In: RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história: fundamentos da ciência histórica. 
Brasília: Ed. UnB, 2010. 
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Enquanto os comunistas travaram uma aliança com Vargas e se silenciaram acerca das 

agruras do Estado Novo, a oposição ao governo varguista, reunida sob a legenda da UDN, 

prometia fazer da Assembleia Constituinte de 1946 um verdadeiro pretório contra a ditadura. 

Os udenistas viam naquele momento um tempo e espaço ideal para julgarem o Estado Novo e 

acertarem as contas com Vargas. No entanto, diante de nova “traição” comunista – a aliança 

com Vargas – e da derrota eleitoral de seu candidato à presidência em 1945, os udenistas 

reorganizaram suas estratégias e, dessa forma, na Constituinte também optaram por um “pacto 

de silêncio”. Por visarem a uma coalizão com o governo de Dutra, que representava o 

caminho mais curto para chegarem ao poder, os udenistas abriram mão de suas lembranças e 

da ânsia por acertarem as contas com a ditadura. Afinal, o julgamento do Estado Novo 

abarcaria, consequentemente, não apenas o presidente da República, Eurico Dutra, mas 

muitos udenistas que haviam sido antigos aliados de Vargas. Era preciso adiar o acerto de 

contas com a ditadura; por ora, era mantido o silêncio. 

Além da delicada questão de julgar o Estado Novo, tão logo foi colocado em debate o 

tema da anistia, os udenistas viram na manutenção das restrições uma forma de acertar as 

contas com os comunistas considerados traidores por seu golpismo de 1935 e por suas 

alianças políticas em 1945. Os comunistas eram acusados de traidores da pátria pelos 

parlamentares do PTB na Assembleia, dentro desse quadro, ao debaterem a anistia os 

udenistas deram eco ao discurso anticomunista do PTB e abriram mão da ampliação da 

anistia, bem como do julgamento dos crimes do Estado Novo, para que, desta forma, os 

comunistas não fossem beneficiados e, além disso, sua ascensão fosse estancada. 

Nesse contexto, os comunistas e os liberais – as principais vítimas do Estado Novo –, 

por estratégia política, com vistas a chegarem ao poder, abriram mão de um acerto de contas 

com a ditadura e firmaram um pacto de silêncio. Mesmo que mais tarde tentassem retomar a 

memória da repressão varguista, não havia mais escuta. Em 1950, Vargas voltou ao poder; 

assim, restou a algumas vítimas do Estado Novo escrever memórias, mas atingiam pouca 

audição. O passado perdera o sentido e, desse modo, permaneceria soterrado. 

Torna-se imperioso, todavia, ressaltar que a anistia não promoveu o esquecimento, 

mas contribuiu para o processo de soterramento por meio da seleção do que deveria, ou não, 

ser silenciado. O silenciamento do passado foi corroborado pela postura das próprias vítimas 

que abriram mão das agruras vividas ao longo da ditadura varguista. Se diferentemente da 

ditadura militar, o passado de repressão estadonovista não se tornou um “dever de memória”, 

isto se deu tanto pelo silêncio das vítimas, quanto pela falta de um presente que requisitasse 
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tal passado como testemunha. Faltou interesse em narrar e em ouvir, visto que as estratégias 

políticas foram postas em primeiro plano. 

No que se refere à Constituinte de 1987/88 – vista por muitos como um presente frágil 

ou mesmo como um tempo latente – por cautela e por sentirem os militares à sombra, os 

constituintes preferiram o silêncio sobre a repressão. Desse modo, poucos foram os 

parlamentares que exigiram um acerto de contas com a ditadura, haja vista terem preferido 

manter o passado encapsulado pelo silêncio e legarem ao futuro a tarefa de julgar o passado. 

Em relação à anistia e à reparação do passado, a Constituinte tomava o seu tempo como 

latente, tempo de espera marcado por fragilidades e imprecisões. Por cautela e com o intuito 

de manterem as conquistas alcançadas ao longo da transição “lenta, gradual e segura”, até 

mesmo os parlamentares que tinham uma histórica luta contra a ditadura optaram pelo 

silêncio. O passado seria encapsulado, mas não esquecido. 

Diante do silêncio em torno do passado, a anistia se tornou um dos temas mais 

polêmicos da Constituinte e, desse modo, quando levada ao debate, não requisitou o passado 

como testemunha ou mesmo não reivindicou a punição dos crimes cometidos pelos agentes da 

ditadura. Ou melhor, as propostas de ampliação da anistia apresentadas pelos parlamentares 

visavam contribuir justamente para o processo de silenciamento. Com uma tentativa de 

dissolver o passado, como se nada tivesse ocorrido, as propostas de anistia ficaram 

centralizadas na questão da reversão dos militares cassados, uma vez que a manutenção da 

punição a tais militares era vista como um resquício do passado que sobrevivia no presente. O 

que importava era retomar a vida como se aquele interregno de 21 anos não tivesse 

acontecido. 

Não obstante, o olhar atento dos Ministros Militares não permitia que houvesse um 

desfazer dos feitos da “Revolução de 1964”. Vale lembrar que desfazer as punições aos 

“traidores da pátria” seria, para a cúpula militar, admitir a culpa em relação ao passado de 

repressão e, ao mesmo tempo, admitir que “1964” teria sido um erro. Se para os militares era 

primordial manter o silêncio em torno da repressão – sem revanchismos – outro ponto do qual 

não abririam mão era a manutenção da culpa dos militares punidos. Para a cúpula militar, 

reverter os punidos ao seio das Forças Armadas seria o equivalente a inserir o inimigo em seu 

bojo e desfazer o empenho de erradicação das esquerdas dos meios militares. 

Diante das ameaças dos Ministros Militares e da pressão do governo de José Sarney, 

até mesmo os parlamentares do PMDB voltaram atrás em relação à ampliação da anistia. 

Mantiveram o silêncio sobre o passado e, além disso, mantiveram os militares punidos longe 
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das fileiras armadas. Restou aos militares cassados recorrerem individualmente à justiça em 

busca de reparação.  

Em silêncio, a Constituinte contribuía para o lançamento de uma nova camada no 

processo de silenciamento do passado; todavia, como ressaltamos ao longo do texto, silêncio 

não quer dizer esquecimento e um passado soterrado pode ser, de acordo com as solicitações 

do presente, desenterrado. Se em 1945/46 as vítimas abriram mão do passado, em 1987/88 as 

vítimas clamavam por justiça e reparação, não aceitavam o silêncio e reivindicavam a 

elucidação do passado. Dentro desse quadro, a anistia, ao “suspender o tempo” e impor o 

silêncio, teve um efeito de conciliação apenas imediato; com o fluxo do tempo, o passado 

retornaria e exigiria seu lugar, seu luto e sepulcro. 

Se em 1946 o passado não fora requisitado e não adquirira escuta, no processo de 

transição da Ditadura Militar o silêncio desencadeou um efeito inverso, gerou o refluxo do 

passado diante do “dever de memória”, estabelecido pelas vítimas. Enquanto as vítimas do 

Estado Novo optaram pelo silêncio como estratégia política e, mais tarde, não encontraram 

um quadro interpretativo que requisitasse ou fosse capaz de conceder audição às suas 

experiências outrora soterradas, as vítimas da Ditadura Militar apenas adiaram o momento 

ideal para um acerto de contas com o regime e, em 1979, aceitaram a “anistia possível”. 

Contudo, as ampliações da anistia ocorridas em 1985 e 1988 também funcionaram como uma 

nova camada no soterramento do passado e legaram, mais uma vez, ao futuro a tarefa de 

acertar as contas com o vivido.  

Diante do “abuso de esquecimento” promovido pelos algozes e do “abuso de 

memória” promovido pelas vítimas, a Ditadura Militar resultou em um tempo insepulto. É 

dentro desse quadro, ao tentar demonstrar os efeitos negativos da anistia na consciência 

histórica, que observamos que o passado da Ditadura Militar insiste em não passar. O refluxo 

do tempo é causado, principalmente, pela manutenção da lei de anistia de 1979, uma vez que 

tal lei manteve o passado cerceado pelo silêncio, mas não esquecido. Buscando encontrar o 

seu lugar na história, em diferentes contextos, o passado que falta tenta romper o silêncio e 

ecoar os vestígios soterrados para que, assim, adquiram sentido no tempo presente. 

Cheio de lacunas e silêncios, o passado se tornou caricato e parece não se encaixar no 

tempo. Apesar da predominância da versão das vítimas – que também mantiveram em 

silêncio os seus principais projetos – tal história parece restrita aos meios acadêmicos e 

privados. Grande parte da nação não consegue atribuir sentido às políticas de memória ou de 

reparação promovidas pelo Estado, políticas estas que, apesar de avançarem no sentido de 
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promover a reparação, contribuem para a formação de novas camadas de silêncio, as quais 

não admitem nem julgamento e nem a punição do passado. 

Se para a Constituinte de 1987/88, caberia ao futuro resolver-se com o passado, os 

governos civis que sucederam ao regime militar têm se esforçado para promover, 

principalmente, a reparação econômica e a dissolução das injustiças promovidas pelo 

regime.251 Todavia, nos últimos governos temos notado uma política de memória voltada para 

a elucidação histórica. A tarefa de promover a justiça tem sido transferida para a história e, 

dessa forma, de acordo com o governo, cabe aos historiadores romperem o cerco do silêncio 

sem que seja revogada a lei de anistia. Cerco que recebera uma importante camada na 

Constituinte de 1987/88. 

Em março de 2004, quando o Golpe Civil-Militar completava quarenta anos, André 

Singer, então porta-voz do Presidente da República, ao transmitir uma mensagem do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou: 

Devemos olhar para 1964 como um episódio histórico encerrado. O povo brasileiro 
soube superar o autoritarismo e restabelecer a democracia no país. A nós 
corresponde lutar diariamente para consolidar e aperfeiçoar essa democracia 
reconquistada. Cabe, agora, aos historiadores fixar a justa memória dos 
acontecimentos e personagens daquele período (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
2011).  

 
Inserido na “lógica de protelação” do Estado em relação ao passado ditatorial, o então 

Presidente Lula transmitia aos historiadores a responsabilidade de “cura” do passado. Mas, ao 

mesmo tempo, prescindiu da premissa de que a memória se constitui a partir das experiências, 

não apenas de conhecimentos abstratos. Como destacou Halbwachs (1990), a memória 

                                                 
251 Importantes passos foram a Lei 9.140 de 1995 (Lei dos desaparecidos) e a Lei 10.559 de 2002. Aprovada 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, partindo de uma iniciativa do Executivo, a Lei dos 
desaparecidos reconhecia a responsabilidade estatal por mortes e desaparecimentos, por motivação política, 
ocorridos no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. A partir de uma lista 
de 136 nomes de mortos ou desaparecidos, os familiares passaram a ter o direito de requerer atestado de óbito e 
indenizações. Além disso, a Lei criou uma Comissão especial para analisar as denúncias de outras mortes, foram 
reconhecidas 353 vítimas fatais e as indenizações tiveram o valor pago em média de 120 mil reais. Apesar de 
não questionar a Lei de Anistia de 1979 e não reivindicar a punição dos torturadores, a Lei 9.140 foi importante 
porque representou o primeiro passo do Estado em direção ao reconhecimento do passado. Entretanto, os 
familiares de vítimas da ditadura ficaram muito insatisfeitos com a Lei dos desaparecidos, uma vez que o ônus 
da prova dos fatos ficava a cargo dos familiares e, além disso, muitos não queriam a reparação financeira, mas a 
punição dos torturadores e a elucidação do passado. Diante do quadro de insatisfações em novembro de 2002 foi 
promulgada a Lei 10.559 que regulamentou o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a lei 
passou a alcançar os que foram prejudicados por atos políticos desde 18 de setembro de 1946 até 05 de outubro 
de 1988, desse modo, o anistiado passou a ter direito de reparação econômica, de caráter indenizatório e a 
contagem do tempo de afastamento de atividades profissionais.  Além disso, a lei permitiu a conclusão de curso 
ou reconhecimento de diplomas emitidos no exterior. A Lei estabeleceu, também, a reintegração aos cargos 
ocupados anteriormente de todos aqueles que sofreram processos administrativos. Com tal lei e com a criação da 
Comissão de Anistia o Estado brasileiro mostrou-se empenhado em reparar os prejuízos causados, a milhares de 
pessoas, pelo uso discricionário do poder (MEZAROBBA, 2006). Entretanto, atualmente, muitos dos militares 
que conseguiram anistia com a Lei 10.559 de 2002, ainda protestam contra a falta de reconhecimento de seus 
direitos por parte das Forças Armadas. 
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coletiva se constitui não por meio de imposições, mas pela adesão afetiva a partir da qual os 

membros de um grupo compõem a sua memória sobre um passado que lhes é comum. Nesse 

sentido, os historiadores não detêm o monopólio do discurso sobre o passado. Suas análises 

são apenas mais uma narrativa entre todas as existentes sobre os eventos da história (VYNES, 

2009). 

Em 2004, a mensagem do então Presidente demonstra uma tentativa de o governo 

abster-se da responsabilidade sobre o passado e seguir uma linha política em que se esquivar 

das discussões sobre o passado poderia assegurar a “conciliação” (BAUER, 2011). Desde a 

anistia de 1979, “conciliação” era a palavra de ordem. Porém, tal conciliação impôs um pacto 

de silêncio sobre o passado e a memória se atomizou entre grupos acadêmicos e grupos de 

vítimas e familiares. Mesmo Lula, um ex-preso político da ditadura, preferia esquecer o 

passado para conciliar. Todavia, o silêncio seria o melhor caminho para a conciliação? 

Seguindo esse raciocínio, notamos que o momento de acerto de contas legado ao 

futuro tem sido promovido a conta-gotas e com cautela. Atualmente, as políticas de memória 

têm tentado promover uma reparação histórica, ou seja, elas têm tentado elucidar a história do 

período e evidenciar as lacunas deixadas pela anistia, o que comprova que o passado ditatorial 

ainda contamina o presente.  

A conjugação de novos processos históricos e uma nova conjuntura política, além da 

influência internacional, tem produzido novas formas de lidar com o passado ditatorial no 

Brasil e transformado o marco interpretativo acerca do tema. O debate que se convencionou 

chamar de “Justiça de Transição” tem promovido discussões nacionais e internacionais sobre 

as estratégias utilizadas por alguns países – dentre eles o Brasil – em relação às medidas 

adotadas durante o período de transição de uma estrutura política para outra, mais 

notadamente como se promoveu a mudança de um regime autoritário para um regime 

democrático.  

Em 31 de março de 2014, em discurso proferido no Palácio do Planalto, a Presidente 

Dilma Rousseff, ao relembrar o período ditatorial iniciado pelo Golpe de 1964 – que 

completava cinquenta anos naquele dia – destacou o valor da democracia construída após os 

21 anos de regime militar no Brasil. Segundo a Presidente, após aqueles anos de ditadura nós 

aprendemos o valor da liberdade, do voto direto, da independência do Legislativo e do 

Judiciário, o valor de ir às ruas lutar por nossos direitos. Todavia, a Presidente da República 

não deixou de ressaltar que esse aprendizado da democracia foi fruto de lutas e também de 

pactos políticos: 
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Um processo que foi construído passo a passo durante cada um dos governos eleitos 
depois da ditadura. Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de 
lutas e de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e 
acordos nacionais. Muitos deles traduzidos na Constituição de 1988. [...] assim 
como eu respeito e reverencio os que lutaram pela democracia, enfrentando a 
truculência ilegal do Estado e nunca deixarei de enaltecer esses lutadores e essas 
lutadoras, também reconheço e valorizo os pactos políticos que nos levaram à 
redemocratização. A grande Hanna Arendt escreveu um dia que toda dor humana 
pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. A dor que nós 
sofremos, as cicatrizes visíveis que ficaram nesses anos, elas podem ser suportadas e 
superadas porque hoje temos uma democracia sólida e podemos contar nossa 
história (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2014). 

 
Se para a Presidente Dilma Rousseff lembrar e narrar os acontecimentos que 

marcaram o regime ditatorial no Brasil faz parte da consolidação da democracia, o mesmo não 

pode ser dito sobre a revisão da Lei de anistia de 1979. Seu discurso sinalizou para a 

manutenção dos “pactos e acordos nacionais” que foram traduzidos na Constituição de 1988. 

Entretanto, a Presidente admitia o rompimento de um único pacto; mesmo sem punições,a 

chefe do governo evidenciou um interesse por romper o “pacto de silêncio”, narrar os fatos 

passados para que os envolvidos pudessem superar a dor e seguir em frente.  

Embora a transição política de um regime ditatorial para um regime democrático no 

Brasil tenha sido marcada pela “lógica da protelação”, da imposição do esquecimento e do 

silêncio, as vítimas não esqueceram o passado ou não querem esquecer. O passado continua 

presente. Mesmo que a anistia de 1979 tenha funcionado como antídoto capaz de “apaziguar” 

o passado e de promover a possibilidade de seguir adiante – pelo menos em um tempo 

imediato –, as demandas acerca do passado ditatorial, realizadas pelas novas gerações, 

evidenciam que as medidas tomadas pela política de transição no Brasil não foram suficientes 

para promover uma reparação seguida por reconciliação. Nesse sentido, há algum tempo vêm 

ressurgindo problemas históricos que envolvem o período da Ditadura Militar no Brasil, 

principalmente no que diz respeito aos setores Executivo e Judiciário.  

Cerca de três décadas após a Lei de Anistia de 1979, começaram a ganhar corpo pelo 

país proposições que ensejam a revisão de tal lei com o intuito de, principalmente, suprimir a 

menção aos crimes conexos, tendo em vista que a Constituição de 1988 definiu a tortura como 

crime inafiançável e insuscetível de anistia.252 Dentro dessa movimentação de revisão do 

                                                 
252Em 2008, a OAB apresentou ao Judiciário a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o153. A 
ADPF solicitava a releitura da Lei de Anistia de 1979, conforme os fundamentos da Constituição de 1988. Dessa 
forma, contestava a validade do primeiro artigo da Lei da Anistia (6.683/79), que considera como conexos aos 
“crimes políticos” e, portanto, perdoados os atos praticados pelos agentes do Regime Militar no período. A OAB 
pedia ao STF uma interpretação mais clara desse trecho da lei, de forma que a anistia concedida aos autores de 
“crimes políticos” não se estendesse aos torturadores. Para a OAB, seria irregular estender a anistia aos agentes 
do Estado, pois, conforme a entidade, os agentes da repressão política não teriam cometido crimes políticos, mas 
comuns. Isso porque os crimes políticos seriam apenas aqueles contrários à segurança nacional e à ordem 
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passado ditatorial, setores governamentais têm fomentado algumas medidas ligadas à justiça 

de transição, tais como a criação dos projetos Memórias Reveladas e Marcas da Memória e 

das Caravanas de Anistia, mudanças na lei de acesso à documentação do período ditatorial e a 

criação da Comissão Nacional da Verdade253. Estas medidas demonstram uma clara tentativa 

de dar um lugar ao “morto” – o passado. Dentro desse quadro, surgem algumas questões: 

finalmente poderemos sepultar o passado ditatorial? Podemos considerar os trabalhos da 

Comissão Nacional da Verdade como o epílogo da transição? Por fim, conseguiremos nos 

livrar do cerco do silêncio que impede que o passado passe? 

O Projeto-Lei 7.376, que criou a Comissão Nacional da Verdade, foi aprovado dia 21 

de setembro de 2011. Apresentado ao Congresso desde maio de 2010, o projeto, depois de 

intensas negociações com o governo, obteve o apoio de todas as bancadas no parlamento. A 

criação de tal Comissão fora proposta no 3.º Programa Nacional de Direitos Humanos, 

assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em dezembro de 2009. O texto do 

projeto ressaltava que a Comissão se empenharia em trazer à tona a "verdade histórica" acerca 

de perseguições políticas ocorridas entre 1946 e 1988 no Brasil e, desta forma, "promover a 

reconciliação nacional". Mais uma vez, o Estado Novo ficaria fora de qualquer tipo de 

acareação enquanto a Ditadura Militar passaria por uma tentativa de elucidação do passado. 

Nessa tentativa de buscar uma “verdade histórica”, a Comissão, criada pela Lei n.º 

12.528/2011,visava apurar as violações dos direitos humanos entre o período que separa a 

promulgação das duas Constituições brasileiras que foram elaboradas após períodos 

ditatoriais no Brasil, isto é, a Constituição de 1946 e a de 1988. O primeiro artigo da Lei que 

criou a Comissão da Verdade estabelecia que esta deveria “examinar e esclarecer as graves 

violações aos direitos humanos praticadas no período fixado no artigo 8.º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias”, portanto, de 18 de setembro de 1946 até 05 de 
                                                                                                                                                         
política e social. Portanto, atos de repressão aos criminosos políticos deveriam ser, segundo a OAB, julgados 
como crimes comuns sem qualquer relação com crimes políticos e com a Lei de Anistia (CAMPOS, 2009). 
Além disso, por serem crimes contra a humanidade, não deveriam prescrever. Apesar dos esforços da OAB, a 
ADPF n.o 153 foi rejeitada pelo STF em 2010, com sete votos contrários e dois favoráveis. Os ministros do STF 
afirmaram que manter a lei não significa concordar com a tortura, mas tal Decreto foi necessário para garantir a 
transição do Regime Militar para um sistema democrático. O Decreto teria atendido, segundo o STF, às 
necessidades de seu tempo para que a sociedade brasileira pudesse prosseguir. Embora o STF tenha rejeitado a 
revisão da Lei de anistia, o passado ditatorial vem sendo cada vez mais revisado e revisitado. Ainda naquele ano 
de 2010, o Brasil fora condenado pela Corte da Organização dos Estados Americanos (OEA) pela 
responsabilidade nas mortes e desaparecimentos ocorridos no norte do país durante a Guerrilha do Araguaia, 
organizada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), guerrilha que fora eliminada entre os anos de 1973 e 
1974. 
253 Comissões da Verdade são mecanismos oficiais, não-judiciais e temporários de apuração de graves violações 
de direitos humanos ocorridas em um determinado período de tempo (GOMES, Luiz Flávio e MAZZUOLI, 
Valerio de Oliveira (Orgs.). Crimes da ditadura militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2011, p. 231). 
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outubro de 1988, “a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 

reconciliação nacional” (PLANALTO, 2011). Todavia, a Lei estabeleceu que a referida 

Comissão não teria prerrogativas para punir os agentes envolvidos nos crimes cometidos 

durante o período. As investigações incluíam a apuração de autoria de crimes como tortura, 

mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres, perdoados com a Lei da anistia, 

de 1979. Segundo a então Ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, a 

Comissão da Verdade não representava uma resposta à Corte Internacional, mas é uma forma 

de o Brasil responder à sua própria história outrora silenciada.254 

Composta por sete membros indicados pela Presidente da República, a Comissão da 

Verdade teve até dezembro de 2014 para apresentar um relatório final sobre seus trabalhos.255 

Durante as investigações, os membros puderam requisitar informações a órgãos públicos, 

inclusive informações sigilosas, convocar testemunhas, realizar audiências públicas e solicitar 

perícias. Ao fim dos trabalhos, a Comissão deverá enviar, aos órgãos públicos competentes, 

informações que ajudem na localização e identificação de restos mortais de pessoas 

desaparecidas por perseguição política. 

As principais críticas à criação da Comissão Nacional da Verdade relacionam-se, 

sobretudo, ao longo período ao qual a Comissão se dedicou a investigar. São quarenta e dois 

anos da história do Brasil. Por ser um passado longo, o Deputado do DEM-RJ, Arolde de 

Oliveira, afirmou que a Comissão pode trazer problemas para o país, pois mexe em uma 

ferida que já está cicatrizada e que poderá voltar a causar problemas sérios (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2011). Além disso, a Comissão foi bastante criticada, principalmente por 

setores militares, por enfatizar as violações dos direitos humanos cometidos por agentes do 

Estado, mas não se debruçar sobre os fatos desencadeados pela “esquerda revolucionária”. 

Segundo o deputado Jair Bolsonaro (Partido Progressista - RJ), um dos principais críticos da 

Comissão Nacional da Verdade, a Comissão tinha um caráter totalmente parcial, uma vez que 

os membros foram indicados pela Presidente da República e que não “querem apurar os 

                                                 
254 A Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos condenou, em 2010, o 
Brasil em relação à Guerrilha do Araguaia. Pela sentença, o Estado brasileiro terá de remover todos os 
obstáculos práticos e jurídicos para a investigação e o esclarecimento de crimes e responsabilização dos 
envolvidos. O Tribunal reafirmou o alcance geral de sua decisão, exigindo que as disposições da lei de Anistia 
não representem um obstáculo à investigação.  In: <www.torturanuncamais-rj.org.br>Acesso em: 22 set. 2011. 
255 Os membros indicados foram: Maria Rita Kehl, Rosa Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro, José Carlos Dias, 
Gilson Dipp, José Paulo Cavalcante Filho e Cláudio Fonteles. Este último renunciou em 2013 e foi substituído 
por Pedro Dallari. A maioria dos nomeados para integrar a Comissão Nacional da Verdade tem formação 
acadêmica na área de direito, com exceção de Maria Rita Kehl, que é psicanalista, e Paulo Sérgio Pinheiro, que é 
cientista político. O prazo para a entrega do relatório final a princípio seria até abril de 2014, mas foi prorrogado 
pela medida provisória n.º 632, de 24 de dezembro de 2013. 
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crimes da esquerda”. Nesse contexto, segundo o parlamentar, a Comissão não investigaria os 

dois lados da história. Em entrevista, o deputado afirmou: 

[...] os militares querem a verdade e não a farsa que está aqui; isso é uma farsa, isso 
é uma mentira e devemos dar graças a deus que os militares assumiram em 64, e não 
assumiram porque quiseram não, eles foram impulsionados. [...] toda a mídia 
impulsionou militar pra assumir o governo, a Igreja Católica, as mulheres em 
passeata nas ruas, os empresários, os agricultores, porque nós estávamos partindo a 
passos largos para uma ditadura do proletariado, os militares conseguiram colocar 
um ponto final nisso aí, aniquilaram a Guerrilha do Araguaia. Se não tivéssemos 
feito aquilo naquele momento, no mínimo, hoje teríamos uma FARC no coração do 
nosso país. O Brasil deve muito aos militares! [...] Não se tem notícia em país no 
mundo qualquer (sic) que um Estado, que um regime forte entregou para a 
democracia, anistiou a todos, inclusive muitos que eles não queriam anistiar, o 
militar foi além do que era proposto pelo Congresso naquele momento e trouxe 
todos pra cá e agora vocês partem para um revanchismo barato. Nós não podemos 
admitir isso, isso é uma farsa; se não tem medo da verdade, vamos colocar 
integrantes nossos na Comissão.256 

 
Segundo o historiador Carlos Fico (2013), a questão de que os “dois lados” deveriam 

ser investigados se assemelha a tese que, na Espanha, é chamada de “equivalência" e, na 

Argentina, é chamada de tese dos “dois demônios”, isto é, compara-se a violência da 

repressão com a violência da esquerda. Entretanto, segundo o historiador, o argumento é 

falho, uma vez que as comissões da verdade são criadas para apurar crimes cometidos por 

parte do Estado. Além disso, o Estado brasileiro tinha possibilidade de acabar com a luta 

armada sem recorrer à tortura e ao extermínio. 

Enquanto grupos ligados a setores militares criticam a “parcialidade da Comissão 

Nacional da Verdade” e seu caráter “revanchista”, vítimas da repressão e seus familiares 

criticam os limites da Comissão devido ao curto prazo para entrega do relatório final, prazo 

inicialmente estabelecido em dois anos. Para setores ligados aos militantes, o prazo de 

trabalho da Comissão da Verdade deveria ser maior e a quantidade de integrantes deveria ser 

ampliada. 

No que se refere ao setor acadêmico, a Associação Nacional de História (ANPUH) 

criticou a não nomeação de um historiador para integrar a Comissão. A Associação divulgou 

nota em que apontava como fundamental a presença de historiadores na Comissão Nacional 

da Verdade, uma vez que estes profissionais podem se voltar, até mesmo para temas recentes, 

valendo-se de métodos rigorosos de pesquisa. Segundo a ANPUH, os historiadores têm o 

dever e a capacidade de pensar os temas tratados na Comissão da Verdade não apenas por 

intermédio das lentes afetivas da memória, mas também pela perspectiva racional da história 

(ANPUH, 2012). 

                                                 
256Entrevista de Jair Bolsonaro a Alexandre Garcia. In: http://www.youtube.com/watch?v=XX7XrPI0c0s 
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Embora a Associação Nacional de História tenha considerado imprescindível a 

participação de historiadores na Comissão da Verdade, Carlos Fico, um dos principais 

estudiosos do período da ditadura militar no Brasil, em entrevista ao jornal O Globo afirmou 

que se fosse convidado para integrar a Comissão da Verdade, não aceitaria o convite, pois 

temia que o resultado levasse a uma "verdade histórica" única, enquanto "um historiador deve 

trabalhar com o conceito de que não existe uma verdade absoluta” (O GLOBO, 2012). Além 

disso, para Carlos Fico, o historiador deve se distanciar de simplismos como a vitimização da 

resistência ou até mesmo a humanização do algoz; as relações são mais complexas, há jogos 

de acomodações e o historiador não deve se colocar como juiz. Embora concorde com a 

posição oficial da ANPUH de que a história tem os melhores instrumentos e métodos para 

compor uma reflexão que ilumine o passado traumático, dignificando aqueles que sofreram, 

para Carlos Fico o historiador deve escrever a história sem incorrer no simplismo de 

condenação do mal. 

Dentre as divergências sobre a presença, ou não, de historiadores na Comissão da 

Verdade, um ponto que ambos concordaram é que tal Comissão era do interesse direto dos 

historiadores, sejam eles estudiosos do período ou não. Além de poder suscitar um debate 

teórico-metodológico sobre a tarefa da história, o papel ético-político do historiador, o direito 

à memória e o direito à história, a Comissão da Verdade pode trazer, também, novas 

informações e fontes para pesquisas. 

Dentro do exposto, é necessário ressaltar que a relação entre comissões da verdade e a 

“verdade” passa por um processo de escolha sobre o que será investigado e o que será 

relatado, assim como quais depoimentos serão colhidos e o que será gravado. Nessa 

perspectiva, as opções feitas pelos comissionados e a metodologia empregada influenciam na 

“verdade” apresentada pelo relatório final da comissão (MARTINS; MENDES, 2012, p.214). 

Nesse aspecto, o trabalho de uma comissão da verdade se assemelha ao trabalho 

historiográfico, já que este também conta com a mediação, a seleção e a interpretação do 

historiador. 

Podemos inserir a criação da Comissão Nacional da Verdade na perspectiva de que a 

memória e a história também são mecanismos de reparação. Nesse sentido, a Comissão 

representa um avanço, não no estabelecimento de fatos, mas no reconhecimento, por parte do 

Estado, de que tais fatos aconteceram. A Comissão representa um passo importante na 

história por buscar a revelação de fatos que, de outro modo, dificilmente chegariam ao 

conhecimento do grande público. Além disso, os integrantes da Comissão podem convocar 

testemunhas, solicitar documentos, exumações, investigações técnico-científicas e policiais, 
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dentre outros mecanismos legais que podem corroborar, posteriormente, para o trabalho do 

historiador. Em suma, apesar de não julgar e punir o passado, a Comissão da Verdade é uma 

importante política de memória que tenta romper o silêncio construído por pactos no período 

da transição, silêncio que foi corroborado pelos trabalhos da Constituinte de 1987/88 que se 

absteve de debater o passado, mas, ao contrário, tentou dissolvê-lo nas “águas do Lete”. Sem 

enfrentar a experiência face a face, a Constituinte – encarregada de construir um novo tempo 

– permitiu que o passado contaminasse o futuro e chegasse até os dias atuais. Todavia, a 

Comissão da Verdade pôde finalmente romper o silêncio? 

Apesar das críticas, principalmente advindas de setores militares, a Comissão foi 

instalada em 10 de maio de 2012. Durante a cerimônia de instalação, a presidente Dilma 

Rousseff ressaltou que a missão do órgão é restabelecer a verdade sem violar a Lei de Anistia 

de 1979, que impede que os crimes anistiados sejam julgados. Nesse sentido, os pactos do 

passado seriam mantidos, impedindo punições. De acordo com a presidente ao instalar a 

Comissão Nacional da Verdade, “não nos move o revanchismo, o ódio ou o desejo de 

reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu", mas apenas evidenciar a 

verdade, uma vez que 

O Brasil merece a verdade, as novas gerações merecem a verdade e, sobretudo 
merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam 
sofrendo como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. É como se 
disséssemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem 
túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo, pode existir uma história sem voz. E 
quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de 
escrevê-la (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012).   

 
Na mesma direção da Presidente da República, os membros indicados para compor a 

Comissão sinalizaram para a imprensa que a Lei de Anistia seria respeitada. José Paulo 

Cavalcante Filho, advogado membro da Comissão, afirmou que o objetivo “é contar a 

verdade, a história dos vencidos, sobretudo. Apurar esse pedaço da história do Brasil e depois 

sepultar, porque você não constrói um país olhando para trás” (FOLHA DE S. PAULO, 

2012). Da mesma forma, Gilson Dipp afirmou que “nenhum Estado se consolida 

democraticamente se o seu passado não for revisto de forma adequada” (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2012). De acordo com o porta-voz da Comissão na cerimônia de instalação 

de seus trabalhos, José Carlos Dias, os trabalhos da Comissão da Verdade representariam uma 

“institucionalizada montagem de memória coletiva” que ajudará a consolidar a democracia 

brasileira sem “apedrejamentos” (SOUZA; ALENCASTRO, 2012). 

Distanciando-se da “tese dos dois demônios”, o colegiado da Comissão decidiu, por 

unanimidade, examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticados por 
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agentes públicos, pessoas a seu serviço, com apoio ou no interesse do Estado; desta forma, 

seu foco está nas violações de direitos humanos praticadas pelo Estado e seu representantes 

no período de 1946-1988. De acordo com Paulo Sérgio Pinheiro, o foco da Comissão da 

Verdade era provar que a repressão ocorrida durante a ditadura não foi mera questão de abuso 

ou de excesso, mas sim uma política de Estado (BRASIL, CNV, 2012). 

Durante a cerimônia de instalação, contando com a presença dos ex-presidentes José 

Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, a 

Presidente Dilma afirmou que a Comissão Nacional da Verdade simboliza a consolidação do 

processo democrático que não pode se constituir sob a ameaça do silêncio e do esquecimento. 

Nessa perspectiva, a Comissão rompe o silêncio do Estado em relação à transição controlada.  

Segundo a Presidente da República, a revelação da verdade e apuração dos fatos, 

mesmo não correspondendo a uma punição penal, tem um valor simbólico que pode promover 

a reconciliação e contribuir para a construção de uma cultura de direitos humanos. Além 

disso, pode contribuir para o fortalecimento da democracia, a reabilitação das vítimas e a 

restauração de sua dignidade.  

Esperava-se, com a Comissão, que a revelação da verdade representasse um impacto 

na sociedade como um todo e não apenas na esfera privada das vítimas e seus familiares, uma 

vez que é a sociedade que, por meio de diferentes mecanismos, nomeia e atribui significação 

ao passado. Nesse sentido, a Comissão da Verdade buscava, mais do que conhecer os fatos, 

reconhecer publicamente o ocorrido para que tal passado fosse compartilhado na esfera 

pública.  

Muitos casos investigados pela Comissão da Verdade já tinham seus acontecimentos 

básicos conhecidos, ao menos por aqueles que foram afetados. Em depoimento concedido à 

Comissão da Verdade, em dezembro de 2013, o General Álvaro de Souza Pinheiro destacou o 

alto nível de informação de seus entrevistadores integrantes da Comissão; por vezes o General 

ironizou a necessidade de anotar dados, pois os técnicos apresentavam-lhe informações que, 

até então, ele não tinha conhecimento. Após a afirmação da entrevistadora de que alguns 

depoentes haviam confirmado que os documentos institucionais acerca da Guerrilha do 

Araguaia foram destruídos, o General Álvaro Pinheiro, questionado acerca do destino dos 

documentos, destacou: “então se vocês sabem disso, porque vocês estão perguntando pra 

mim; querem me emboscar?” (BRASIL, CNV, 2013). 

  Não era uma emboscada, como sugeriu o general, mas uma tentativa de 

reconhecimento, uma vez que a ênfase da Comissão da Verdade está em que os fatos sejam 

reconhecidos publicamente. Como destacou Gustavo Miranda (2012), o reconhecimento é 
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visto como uma afirmação de que a dor de uma pessoa é real e merecedora de escuta. 

Portanto, o reconhecimento dos fatos é considerado central para a restauração da dignidade 

das vítimas. 

Para promover o reconhecimento público dos fatos passados, o maior desafio da 

Comissão da Verdade foi romper o “pacto de silêncio” dos militares que ainda tratam os 

acontecimentos ocorridos durante o regime ditatorial como segredo de Estado. Como 

destacou o General Álvaro de Souza Pinheiro, em seu depoimento à Comissão da Verdade, a 

busca da Comissão, na visão dos militares, seria inglória. O general declarou diante das 

questões dos técnicos da Comissão: “não vou confirmar nada a Comissão nenhuma. Nem o 

papa me obrigaria [...] Tô rindo. Não tenho nenhum interesse nisso”.257 Ora, parece evidente 

que sem romper o “pacto”, pouco se poderá aprofundar ou esclarecer sobre o tema. Todavia, 

entre a “verdade” buscada pela Comissão e os militares que participaram do regime ditatorial, 

encontra-se a Lei de Anistia. 

 Um dos depoimentos concedidos à Comissão Nacional da Verdade que melhor 

evidencia essa opção, tanto pela negação quanto pelo silêncio, foi o depoimento do coronel 

reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou o DOI-CODI entre 1970 e 1974. 

Convocado para depor em 10 de maio de 2013, Ustra se apresentou com um habeas corpus 

que lhe concedia o direito de permanecer em silêncio. Apesar do direito concedido pela 

justiça, o coronel, antes das questões da Comissão, leu um depoimento em que destacou que a 

democracia brasileira deve muito aos militares que combateram o comunismo e liquidaram os 

“terroristas”. Mesmo após afirmar ter “cumprido seu dever”, Ustra negou que tenham 

ocorrido torturas e mortes dentro do DOI-CODI durante seu comando. Segundo o coronel, 

todas as mortes ocorreram em combate, com exceção dos “suicídios” de Vladmir Herzog e 

Manoel Fiel Filho, mortes que ocorreram quando Ustra já não comandava a instituição. 

Diante das negações, ao ser questionado sobre as supostas mortes ocorridas nas dependências 

do DOI-CODI, o coronel, alterado, afirmou que não responderia a mais nenhuma pergunta, 

cruzou os braços e ressaltou: “eu não tenho mesmo mais nada a responder”. Todavia, o 

advogado José Carlos Dias afirmou que continuaria perguntando258; eis a missão da Comissão 

da Verdade. 

O depoimento do coronel Ustra ilustra uma das principais dificuldades da Comissão da 

Verdade. Respaldado pela Lei de Anistia, o militar tem o direito de permanecer em silêncio, 

                                                 
257O vídeo com a gravação do depoimento do Gal. Álvaro de Souza Pinheiro encontra-se disponível 
em:http://www.youtube.com/watch?v=G1xoTwKu4Y4. Acesso em: 12 abr. 2014. 
258Depoimento disponível em: http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-
tabela-de-eventos.  
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de “esquecer” o passado e, face a face com suas supostas vítimas, reafirmar a impunidade da 

repressão.259 

Pelo que foi exposto, por conseguinte, espera-se como consequência dos trabalhos da 

Comissão Nacional da Verdade que a sociedade tenha a oportunidade de construir discursos 

que disputem democraticamente a hegemonia narrativa da versão oficial sobre o passado 

(ANTONIO, 2012).  Ao levar ao reconhecimento público dos fatos ocorridos, a Comissão, ao 

invés de produzir um discurso oficial, contribuiu para que o debate histórico fosse fomentado 

no espaço público por intermédio de debates e a apresentação de versões que competem entre 

si, uma vez que a sociedade deve ter o conhecimento dos fatos ocorridos sob os diferentes 

olhares e versões, para que ela possa conformar, ou não, uma narrativa que faça sentido e 

coadune com suas experiências. É preciso narrar essa história antes que o passado se perca ou, 

mesmo, que seja devorado pelo tempo, antes que a seiva que liga história e memória se perca 

e que nós não consigamos mais reconhecer o passado e que ele se torne, assim, um peso 

morto no presente. 

Se ninguém acredita naquilo de que apenas eu me lembro, o grande mérito da 

Comissão Nacional da Verdade está justamente em levar ao âmbito público o passado 

soterrado. Deste modo, só com o fluxo do tempo poderemos afirmar se, por fim, tal passado 

encontrou o seu lugar. Enquanto isso, o Estado Novo – ignorado pela Comissão da Verdade – 

repousa submerso nas “águas do Lete” e dissolvido em meio à “Era Vargas”. Se atualmente o 

passado da Ditadura Militar ainda perturba o presente, o rompimento do “pacto de silêncio” é 

um importante caminho para que tal passado seja apaziguado. Só o reconhecimento de que 

algo aconteceu poderá tirar o ônus das vítimas de se manterem como guardiãs da memória. 

Em suma, a anistia, como uma tentativa de suspensão do tempo, contribuiu para o 

processo de soterramento do passado e, mesmo que as duas Constituintes, tanto em 1946 

quanto em 1987/88, tenham contribuído e reforçado o cerco do silêncio, o passado continuou 

ali, soterrado e à espera do futuro para lhe dar a devida sepultura.  

 

 

 

                                                 
259Durante o depoimento do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ocorreu um incidente que causou tumulto na 
Comissão da Verdade. Questionado se havia torturado Gilberto Natalini, em 1972, então estudante de medicina, 
Ustra negou o fato.Contudo, ao ser questionado se estaria disposto a uma acareação com Natalini, o coronel 
afirmou que não faz acareação com “ex-terrorista”. Na plateia e visivelmente alterado, Natalini se levantou e 
afirmou que nunca fora terrorista e que o terrorista seria o coronel. A fala de Gilberto Natalini causou tumulto, 
mas dois homens se levantaram em defesa de Ustra e, exigindo o direito de fala, logo a sessão foi encerrada. 



FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
FONTES 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Anais e Diários da Assembleia Nacional Constituinte de 
1946. Disponível em: http://www.camara.gov.br Último acesso em: 22 nov. 2015. 

______. Anais e Diários da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br Último acesso em: 25 nov.2015. 

CONGRESSO NACIONAL. Comissão Mista sobre a anistia: documentário organizado por 
determinação do Presidente da Comissão Mista do Congresso Senador Teotônio Vilela. v. 1 e 
2. Brasília, 1982. 
 

 

JORNAIS 

A MANHA. Anistia. Rio de Janeiro, 25 abr. 1946, p. 01. 

______. Ana Batista Anistia! Anistia! Anistia! Rio de Janeiro, 27 abr. 1946, p. 09. 

A NOITE. Política e políticos. 19 mar.1946 p. 02. 

CARETA. Anistia. n. 1922, 28 abr. 1945, p. 22. 

______. A arte de esperar... n. 1966, 02 mar. 1946, p.15  

______. Tradição e evolucionismo. n. 1969, 23 mar. 1946, p.04 

CORREIO BRAZILIENSE. Saboya nega anistia. Brasília, 21 jun. 1985.  

______. Ministros Militares não aceitam anistia. Brasília, 25 jun. 1987. 

_______.  Surpreendente. Brasília, 17 nov. 1987, p. 06. 

______. Militares ficam sem anistia. Brasília, 17 nov. 1987, p. 06. 

______. Sabóia critica anistia da Sistematização. Brasília, 20 nov. 1987. 

CORREIO DA MANHÃ. As comemorações de ontem. Rio de Janeiro, 28 nov. 1944. 

______. Carlos Lacerda. Movimentos de ideias: o problema da liberdade (Carta ao Brigadeiro 
Eduardo Gomes). Rio de Janeiro, 16 dez. 1945, 2.ª Seção. 

______. O cumprimento de uma missão. Rio de Janeiro, 29 jan. 1946. 

______. Carlos Lacerda. Chega de Getúlio. Rio de Janeiro, 09 jun. 1946, p. 06. 

______. ______. O prisioneiro de Zenda. Rio de Janeiro, 09 jun.1946, p. 02. 



346 
 

 
 

DIÁRIO CARIOCA. “O Sr. Getúlio Vargas já pensou demais em si mesmo. É tempo que 
pense no Brasil”. Rio de Janeiro, 03 mar. 1945, p. 01. 

______. Cêra com ruim defunto. Rio de Janeiro, 08 fev. 1946, p. 09. 

______. J.E. de Macedo Soares. Em defesa da ordem tradicional. Rio de Janeiro, 27 mar. 
1946, p.01. 

______.  Aproveitadores da Crise. Rio de Janeiro, 31 ago. 1946, p. 03. 

______. Vargas insulta a Constituinte e foge para o Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, 01 
set. 1946, p. 04. 

______.  Prestem atenção. Rio de Janeiro, 03 set. 1946, p. 01. 

DIÁRIO DA NOITE. Uma grande gargalhada sacudirá o paiz.  Rio de Janeiro, 05 nov. 
1945, p. 02.  

______. O homem que se esqueceu. Rio de Janeiro, 05 nov. 1945, p. 02. 

______. Questão de Honra. Rio de Janeiro, 14 nov. 1945, p. 02.  

______. Agitação na Assembléia. Rio de Janeiro, 02 fev. 1946, p. 02. 

______. O cel. Euclides Figueiredo e a anistia. Rio de Janeiro, 19 abril 1946, p. 08. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Agitada a primeira sessão preparatória da Assembléia Nacional 
Constituinte. Rio de Janeiro, 02 fev. 1946, p. 03. 

______.  Deverá o governo informar à Assembleia a situação de militares e civis anistiados. 
Rio de Janeiro, 19 mar. 1946, p. 04. 

______. Legalização Dará Duas Frentes ao PC. Rio de Janeiro, 16 fev. 1964, p. 01. 

FOLHA DA MANHÃ. O momento político. São Paulo, 19 mar. 1946, p. 08.  

FOLHA DA NOITE. Arrasando Berlim. São Paulo, 19 abr.1945, p. 02. 

FOLHA DE SÃO PAULO. Os cem dias do MDB. São Paulo, 28 jun. 1979, p. 02. 

______. A Anistia. São Paulo, 28 jun. 1979, p. 02. 

______. Embora restrito, perdão atinge 5 mil. São Paulo, 28 jun. 1979, p. 04. 

_______.  45 e 79, as duas voltas de Prestes. São Paulo, 21 out. 1979. p. 8. 

_______. “O príncipe Brizola”. São Paulo, 29 out. 1979, p. 04. 

______. Pires adverte anistiados e diz que Exército vigia. São Paulo, 27 nov. 1979, p. 6. 

______. HARD, Cláudio (Claudio Abramo). Memórias? Memórias. Caderno Ilustrada, 06 
jan. 1982, p. 26.  



347 
 

 
 

FOLHA DE SÃO PAULO. Voto contra anistia causa tumulto e Covas sai escoltado do 
plenário. São Paulo, 17 nov. 1987, p. 10. 

______. Covas anuncia saída do PMDB e põe cargo à disposição. 04 jun. 1988, p. A-5.  

______. Esta Constituição terá cheiro de amanhã, não de mofo. São Paulo, 28 jul.1988, p. 08. 

______. Grupo não atuará em clima de Fla-Flu, diz escolhido por Dilma. São Paulo, 12 de 
maio de 2012, Caderno Poder, A-15.  

GAZETA DE NOTÍCIAS. Festa do interesse coletivo. Rio de Janeiro, 04 abr. 1946, p. 02. 

JORNAL DO BRASIL. Hélio Silva. Quem representará a democracia?. Rio de Janeiro, 19 
abr. 1945.  

______. Inovações Constitucionais. Rio de Janeiro, 08 set. 1946, p. 05 

______. O golpista Prestes. Rio de Janeiro, 24 set. 1960, p. 03. 

______. Goulart no preito de saudade aos vitimados pela Intentona. Rio de Janeiro, 28 nov. 
1963, p. 03.  

______. Respeito aos heróis. Rio de Janeiro, 28 nov. 1963, p. 03.  

______. Quarenta do MDB anunciam disposição de lutar pela anistia para os cassados. Rio 
de Janeiro, 14 abr. 1967, p. 4. 

______. Enfrentando Moinhos. Rio de Janeiro, 08 jan. 1979, p. 02. 

______. Arenista pede por comunistas. Rio de Janeiro, 09 fev. 1979, p. 03. 

______. General não aceita provocações. Rio de Janeiro, 11 fev. 1979, p. 04. 

_______. Governo opta por anistia restrita para evitar PC. Rio de Janeiro, 11 fev. 1979, p. 04. 

______. Recado de Longe. Rio de Janeiro, 12 fev. 1979, p. 1. 

______. Uma convivência possível? Rio de Janeiro, 27 mar. 1979, p. 07. 

______. Prestes aceita uma anistia parcial como primeiro passo. Rio de Janeiro, 27 mar. 
1979, p. 5. 

______. Figueiredo dá anistia e diz que sua mão não está vazia. Rio de Janeiro, 28 jun. 1979, 
p. 03. 

______. Anistia: como vens, como te imaginava. Caderno B, Rio de Janeiro, 28 jun. 1979. 

______. A Coluna do Castello. Rio de Janeiro, 04 jul. 1979.  

______. Caderno especial. A luta pela democracia e a luta pelo socialismo. Rio de Janeiro, 29 
jul. 1979, p. 02. 

______. Os sobreviventes de muitas cisões. Rio de Janeiro, 29 jul. 1979, p.7. 



348 
 

 
 

JORNAL DO BRASIL. Figueiredo acha que sua mão foi aceita. Rio de Janeiro, 23 ago.1979, 
p. 04. 

______. Nas galerias, a disputa das torcidas. Rio de Janeiro, 23 ago. 1979, p. 04 

______. Figueiredo sanciona a lei de anistia com o n.o 6.683. Rio de Janeiro, 29 ago. 1979, p. 
04. 

______. “Auditor cumpre anistia e liberta quatro”. Rio de Janeiro, 29 ago. 1979, p. 01. 

______. “Ulysses responde a críticas com elogio”. Rio de Janeiro, 29 ago. 1979, p.04. 

______. Prestes chega hoje para lutar pelo PCB. Rio de Janeiro, 20 out.1979, p. 6. 

______. Exército continua com convicções de 1935. Rio de Janeiro, 27 nov. 1979, p. 8.  

______. Délio cita Vandré contra os radicais. Rio de Janeiro, 31 mar. 1981, p. 04. 

______. Sabedoria de Minas dá em mineiridade e não em mineirice. Rio de Janeiro, 16 jan. 
1985, p. 20. 

______. Militares cassados em 64 vão pedir anistia em manifestação. Em 08 mai. 1985. 

______. Moreira Alves leva vaia que era para Sarney. Brasília, 02 fev. 1987.  

______. Povo se manifesta por trás dos cordões de isolamento. Brasília, 02 fev. 1987.  

______. Partidos não falam na instalação da Constituinte. Brasília, 02 fev. 1987.  

______. Governo teme que Constituinte mude logo atual Carta. Rio de Janeiro, 04 fev. 1987, 
p. 01.  

______. Votação deu mais poder a constituintes. Rio de Janeiro, 04 fev. 1987, p. 03.  

______. Augusto Nunes. “A paixão presidencial do doutor Ulysses”. Rio de Janeiro, 01 fev. 
1987.  

______. O lado de lá e a banda de cá. Caderno 1, Opinião. Rio de Janeiro, 05 fev. 1987, p. 
11.  

______. Dos sintomas de radicalização. Coluna do Castello. Rio de Janeiro, 06 mar. 1987.  

______. Conservadores acusam Bisol de defender Socialismo. 1.° caderno, Rio de Janeiro, 09 
jun. 1987, p. 05. 

______. Ministros Militares vetam anistia com reintegração. 25 jun. 1987. 

______. A anistia, na forma como está no projeto, não tem cabimento. 27 jul.1987.  

______. Deputado do PT diz que houve ameaça de golpe. Belo Horizonte, 21 nov. 1987. 

______. Militar teme que anistia permita recurso ao STF. Brasília, 13 mai. 1988, p. 2. 



349 
 

 
 

JORNAL DO BRASIL. Sarney transmite a seus líderes veto de militar a ampliação da 
anistia. 14 jun. 1988, p. 2. 

______. O discurso e suas emoções. Coluna do Castello, 08 out. 1988, p. 02. 

______. Roberto Freire abre as portas para o PCB. Rio de Janeiro, 21 mai. 1989, p. 08. 

______. Os principais confrontos. Rio de Janeiro, 17 out. 1989, p. 04. 

O DIÁRIO. Lições dos fatos. Belo Horizonte, 04 dez.1935, p. 02. 

______. Tristão de Athayde. Educação e comunismo. Belo Horizonte, 05 abr. 1936, p. 5. 

O ESTADO DE SÃO PAULO. “Outra tática para a anistia”. São Paulo,13 jun. 1987. 

O GLOBO. Cassados em 64 se revoltam contra a rejeição. Em 17 nov. 1987, p. 5. 

SARDENBERG, Carlos Alberto. “O girondino Djalma”. ISTOÉ, Ano 4, n.º 140, 29 ago. 
1979, p. 11. 

TRIBUNA Popular. Resta cumprir o decreto da anistia. Rio de Janeiro, 11 jan. 1946, p. 03. 

______. Reacionários e provocadores desvirtuam as palavras de Prestes. Rio de Janeiro, 20 
mar. 1946. 

______. Mais de 200 mil! Rio de Janeiro, 23 abr. 1946, p. 01.  

______. Dois pesos e duas medidas. Rio de Janeiro, 13 jun. 1946, p. 03.  

VEJA. O eterno retorno. 04 fev. 1987, p. 36. 

______. Anistia? Só restrita... São Paulo, 18 abr. 1979, p. 20. 

______. A página virada. São Paulo, 29 ago. 1979, p. 22 

 

VÍDEOS 
 

Entrevista de Luiz Carlos Prestes ao Programa Roda Viva. Disponível em: 
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/44/entrevistados/luis_carlos_prestes_1986.htm. 
Acesso em: 03 dez. 2014.  

Entrevista apresentada no documentário “Contos da Resistência”, produzido pela TV Câmara. 
Disponível em < www.tvcamara.gov.br > Acesso em: 25 mai. 2013. 

Entrevista de Jair Bolsonaro a Alexandre Garcia. In: 
http://www.youtube.com/watch?v=XX7XrPI0c0s. 20 mai. 2014. Acesso em: 12 dez. 2014. 

Programa JÔ SOARES. São Paulo: Sistema Brasileiro de Televisão - SBT, 1988. Programa 
de TV. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oOqAZDFazec . Último acesso 
em: 28 dez. 2014.  



350 
 

 
 

Videoconferência: Constituição de 1988 - conquistas e desafios. José Paulo Bisol. Disponível 
em : https://www.youtube.com/watch?v=Q1k15-0LdDw 

Vinte anos de Constituição – José Paulo Bisol. Parte do Documentário produzido pela TV 
Senado em comemoração aos 20 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=nYuywETfXfo 
 
 

SÍTIOS DA INTERNET 

 

ANPUH. Comissão da Verdade: entre a memória e a história. 12 de janeiro de 2012. Acesso 
em 10 nov.2013.  http://www.anpuh.org/informativo/view?ID_INFORMATIVO=2486 

BARBOSA, Rui. Anistia inversa: caso de teratologia jurídica. Rio de Janeiro, Oficina de 
Obras do Jornal do Brasil, 1896. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/227289?show=full 

BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Para Comissão da Verdade, repressão foi política 
de Estado. Brasília, Assessoria de Comunicação, Notícias, 13 de agosto de 2012. Disponível 
em http://www.cnv.gov.br/noticias. Acesso em: 13 ago. 2013. 

CÂMARA, Diógenes de Arruda apud BERTOLINO, Osvaldo. Diógenes Arruda: um 
‘comunista danado’. (entrevista concedida em Roma aos jornalistas brasileiros Iza Freaza e 
Albino Castro, em junho de 1979). Disponível em: www.vermelho.org.br. Acesso em: 25 abr. 
2014.   

CAMPOS, Cynthia Amaral. ADPF questiona a Constitucionalidade da Lei de Anistia. In: < 
www.jusbrasil.com.br > Acessado em 01 jun.2010. 

Cartas de Alzira Vargas do Amaral Peixoto a Getúlio Vargas. 13 e 18 set. de 1946. Arquivo 
CPDOC-FGV (Documento AVAP vpu 1946.01.02). Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=Alzira+Vargas+do+Amaral+Peixoto&TipoU
D=2&MacroTipoUD=5&nItens=30 Acesso em: 17 mai. 2014. 

Carta de Getúlio Vargas a Alzira Vargas do Amaral Peixoto, 14 jan.1946. Arquivo CPDOC-
FGV (Documento AVAP vpu 1946.01.02). Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=Alzira+Vargas+do+Amaral+Peixoto&TipoU
D=2&MacroTipoUD=5&nItens=30 Acesso em: 19 mai. 2014. 

Carta de Getúlio Vargas a Alzira Vargas do Amaral Peixoto, 03 out. 1946. Arquivo CPDOC-
FGV (Documento AVAP vpu 1946.01.02). Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=Alzira+Vargas+do+Amaral+Peixoto&TipoU
D=2&MacroTipoUD=5&nItens=30 Acesso em: 21 mai. 2014. 

Carta de Maria Joana Silva Costa a José Sarney. São Paulo, 19 nov. 1985.  Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/legislacao/BasesHist 

DEPOIMENTO DO GENERAL ÁLVARO DE SOUZA PINHEIRO. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=G1xoTwKu4Y4. Acesso em: 12 de abril de 2014. 



351 
 

 
 

DERRIDA, Jacques. A lógica do perdão. In: <http://www6.ufrgs.br/idea/?page_id=188> 
(Conferência originalmente publicada no Caderno Mais! da Folha de São Paulo, em 17 out. 
2004). 

Entrevista concedida por Tancredo Neves a Miriam Leitão. CPDOC/FGV/TN. Arquivo 
Tancredo Neves/CPDOC – Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro). Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/historia-oral/entrevista-tematica/tancredo-neves-18 . Acesso 
em 21 nov. 2013. 

Entrevista concedida por Carlos Fico ao jornal O Globo. Comissão da Verdade, 07 de março 
de 2012. Disponível em: < http://www.institutojoaogoulart.org.br/noticia.php?id=5274>. 
Acesso em: 12 nov. 2013.  

Entrevista concedida pelo General Leônidas Pires Gonçalves a Ana Maria Lopes, Ivan Santos 
e Tarcísio Holanda. TV Câmara. Setembro de 2002.  Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VRvzGyM_Mlc  

Entrevista concedida pelo General Leônidas Pires Gonçalves a TV Câmara, 2002. Disponível 
em http://www2.camara.leg.br/a-
camara/conheca/historia/historia/historiaoral/Memoria%20Politica/Depoimentos/leonidas-
pires-goncalves/texto 

EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS Nº 138. Disponível em: 
https://gvlima.files.wordpress.com/2009/07/exposicao-de-motivos-nc2ba-138-de-21-08-
1964.pdf. Último acesso em 03 nov. 2015. 

FICO, Carlos. Violência, trauma e frustração no Brasil e na Argentina: o papel do historiador. 
In: Topoi, v. 14, n. 27, jul/dez. 2013, p. 239-261. Disponível em: WWW.revistatopoi.org . 
Acesso 04 fev. 2014. 

FREIRE, Roberto. Desanistia: Freire compara ministro Tarso Genro a Felinto Muller. 
Entrevista a Valéria de Oliveira, publicada no portal nacional do Partido Popular Socialista 
em 08 de agosto de 2008 http://www.pps.org.br/2008/08/08/noticia-100614/ 

A INSTALAÇÃO da Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade. 
Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv/57-
a-instalacao-da-comissao-nacional-da-verdade&gt Acesso em: 14 mai. 2014. 

LAUXEN, Roberto. Paul Ricoeur e o desejo de viver. IHU: Revista do Instituto Humanitas 
Unisinos, ano XI, 30/05/2011.  Disponível em: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3897&s
ecao=363 Acesso em: 12 dez. 2014. 

Lei n.º 12.528, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm. Acesso em: 05 
mai. 2013. 

MEMÓRIAS REVELADAS. http://www.memoriasreveladas.gov.br. Último acesso: 07 fev. 
2015. 

MICHEL, Johann. Podemos falar de uma política de esquecimento? Revista Memória em 
Rede. Pelotas, v.2, n.º 3, ago-nov. 2010. Disponível em: 



352 
 

 
 

http://www.ufpel.edu.br/ich/memoriaemrede/site/revista/edicao-03/ . Acesso em: 10 nov. 
2014. 

MIRANDA, Nilmário. Entrevista concedida ao Brasil Atual. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/temas/politica/2011/09/nilmario-miranda-comissao-e-
quarto-momento-da-redemocratizacao> Acesso em: 09 mai. 2013. 

O Senador da República. Veja, 29 mar. 1972, p. 22-30. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acesso em: 05 abr. 2014. 

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. Secretaria de imprensa e divulgação. Briefing do porta-
voz, 31 de março de 2004. Disponível em:< http://www.info.planalto.gov.br> Acesso em: 05 
mar. 2012. 

ROSA, José M. Silva. Destruição da fatalidade: para um uso crítico da memória. Lisboa, in: 
<www.lusosofia.net> 2005. Acesso em: 08 mar. 2013. 

SAMPAIO, Marcondes. Instalação da Assembleia Nacional Constituinte completa 25 anos. 
Brasília, 2013. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-institucionais/instalacao-da-
assembleia-nacional-constituinte-completa-25-anos-1>. Acesso em: 05 fev. 2014. 

SARNEY, José. Conversa ao pé do rádio. Brasília, 1988. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/124265. Acesso: 10 nov. 2014. 

SOUZA, André de; ALENCASTRO, Catarina. Dilma instala Comissão da Verdade e garante 
apoio. O Globo, Rio de Janeiro, 16 de maio de 2012. Disponível em: 
http://oglobo.com/pais/dilma-instala-comissao-da-verdade-garante-apoio-4912264. Acesso 
em: 09 ago. 2013. 

TELES, Edson; QUINALHA, Renan. O trabalho de Sísifo da Comissão Nacional da 
Verdade. Le monde diplomatique, 2013. Disponível em: 
http://diplomatique.org.br/artigo.php?id=1497. Acesso em: 10 out. 2013. 

TORTURA NUNCA MAIS. Comissão Nacional da Verdade: mais uma farsa?  In: 
<www.torturanuncamais-rj.org.br Acesso em: 22 set.2013. 

YUNIS, Leandra. A violência policial na era Vargas. In: Palavra Latina. Disponível em 
www.acepusp.org.br/apalavralatina/aplo104/ditadura_1.htm Acesso em 13 dez. de 2007. 

 

LIVROS, REVISTAS, ARTIGOS, DOCUMENTOS OFICIAIS, DISSERTAÇÕES E 
TESES. 

 

ABRÃO, Paulo. O alcance da Lei de Anistia. Revista Anistia Política e Justiça de Transição. 
Ministério da Justiça. n.º 1 (1.º sem. 2009). Brasília: Ministério da Justiça, 2009. 

______. Tortura não tem Anistia. Revista Anistia Política e Justiça de Transição. Ministério 
da Justiça. n.º 2 (1.º sem. 2010). Brasília: Ministério da Justiça, 2010. 



353 
 

 
 

ABREU, Alzira Alves de (Org.). A democratização no Brasil: atores e contextos. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 2006. 

AGUIAR, Roberto A. R. de. Os militares e a Constituinte; poder civil e poder militar na 
constituição. São Paulo: Alfa-Omega, 1986. 

ALEM, Silvio Frank. O PCB e as outras esquerdas – da anistia de 1945 à posse de Dutra. 
Escrita Ensaio v. 10. São Paulo: 1982. 

ALMEIDA, Anderson da Silva. Todo leme a bombordo: marinheiros e ditadura civil-militar 
no Brasil da rebelião de 1964 a anistia. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012. 

ALMINO, João. Os Democratas Autoritários. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil. 1964-1984. São Paulo: 
EDUSC, 2005. 
 
AMADO, Jorge. O cavaleiro da esperança: a vida de Luiz Carlos Prestes. Rio de Janeiro: Ed. 
Record, 1992. 

AMBOS, Kai; ZILLI, Marcos et al. (Orgs.). Anistia, Justiça e Impunidade; reflexões sobre a 
justiça de transição no Brasil. v. 1. Belo Horizone: Fórum, 2010. 

ANDRADE, Auro de Moura Andrade. Um Congresso contra o arbítrio: Diários e Memórias 
(1961-1967). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

ANSART, Pierre. História e memória dos ressentimentos. In: BRESCIANI, Stella & 
NAXARA, M. Memória (res) sentimento. Indagações sobre uma questão sensível. São Paulo: 
Ed. da UNICAMP, 2001. 

______. As humilhações políticas. In: Sobre a humilhação: sentimentos, gestos, palavras. In: 
MARSON, Isabel; NAXARA, Márcia (Orgs.). Uberlândia: EDUFU, 2005.p.15-30. 

ANTONACI, Giovanna de Abreu. Os presos comunistas nos cárceres da Ilha Grande (1930-
1945). Dissertação de Mestrado em História. Universidade Federal Fluminense. Niterói: 2014. 

ANTONIO, Gustavo Miranda. Os objetivos da Comissão Nacional da Verdade: a busca pela 
verdade e a promoção da reconciliação. Dissertação de Mestrado em Direito. São Paulo: 
Fundação Getúlio Vargas, 2012. 

ARAÚJO, Rubens Vidal de. Os Vargas. Porto Alegre: Globo, 1985.  

ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa de 
Almeida. São Paulo: Perspectiva, 1997. 

______. Origens do Totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989. 

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: Nunca Mais. Petrópolis: Vozes, 1986. 

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: Formas e transformações da memória cultural.  
Tradução de Paulo Soethe. Campinas-SP: Ed. Unicamp, 2011. 



354 
 

 
 

BARATA, Agildo. Vida de um revolucionário: memórias. São Paulo: Alfa-Omega, 1978. 

BARBOSA, Alaor. Meu diário da Constituinte. Brasília: Edição do autor, 1990. 

BARROS, José D’Assunção. Os usos da temporalidade na escrita na História. In: Saeculum: 
Revista de História. [13] João Pessoa, Jul/Dez. 2005, p. 144-155. 

BASBAUM, Leôncio. Uma vida em seis tempos. São Paulo: Alfa-Omega, 1976. 

BAUER, Caroline Silveira. Um estudo comparativo das práticas de desaparecimento nas 
Ditaduras Civil-Militares argentina e brasileira e a elaboração de políticas de memória em 
ambos os países. Tese de Doutorado: Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ 
Universidade de Barcelona. Porto Alegre/ Barcelona: 2011. 

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A UDN e o udenismo. Ambiguidades do 
liberalismo brasileiro (1945-1965). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

______. Ai que saudades do MDB! Lua Nova. v. 3, n.º 1. São Paulo: jul. 1986. 

BEZERRA, Gregório. Memórias (Primeira parte 1900-1945 e Segunda parte 1946-1969).  
Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1980. 

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990. 

BOLETIM DO GRUPO TORTURA NUNCA MAIS/RJ - Número 05 – Fev./mar. 1988. 

BONAVIDES, Paulo; AMARAL, Roberto. Textos políticos da história do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 2008. 

BORGES, J. L. Funes, o memorioso. In: Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 1986. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 11.ª ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004. 

BRAGA, Sérgio Soares. Quem foi quem na Assembléia Constituinte de 1946. Um perfil 
socioeconômico e regional da Constituinte de 1946. Brasília: Câmara dos Deputados, 1988, 
2v. 

BRANDÃO, Octávio. Combates e batalhas. São Paulo: Alfa-Omega, 1978. 

BRASIL. Mensagem presidencial  n.º 59. Congresso Nacional, 1979. Projeto de Lei n.º 14, de 
1979 (CN), concede anistia e dá outras providências. Diário do Congresso Nacional. Seção 
Conjunta. Brasília: Distrito Federal. n.º 77, de 29 jun. 1979. 

______. Direito à verdade e à memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2007. 

______. Comissão Nacional da Verdade. Relatório Final. Brasília: CNV, 2014. 

CAMARGO, Aspásia et  al. O golpe silencioso: as origens da república corporativa. Rio de 
Janeiro: Rio Fundo, 1989. 



355 
 

 
 

CAMARGO, Aspásia; DINIZ, Eli. Continuidade e mudança no Brasil da Nova República. 
São Paulo, Vértice/Revista dos Tribunais, 1989. 

CAMPOS, Reynaldo Pompeu. Repressão Judicial no Estado Novo: esquerda e direita no 
banco dos réus. Achiamé: Rio de Janeiro, 1982. 

CANCELLI, Elizabeth. O mundo da violência: a polícia na era Vargas. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília, 1994. 

CARDOSO, Irene. Para uma crítica do presente. São Paulo: USP/ Curso de Pós-Graduação 
em Sociologia: Ed. 34, 2001. 

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O Estado Novo, o Dops e a Ideologia de Segurança 
Nacional. In: PANDOLFI, Dulce (org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 
1999. 

CARVALHO, Maria Alice Rezende; ARAÚJO, Cícero; SIMÕES, Júlio Assis. A Constituição 
de 1988: passado e futuro. São Paulo: HUCITEC ANPOCS, 2009. 

CARVALHO, José Murilo. Forças Armadas e política no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2005. 

CASTRO, Celso. Os militares e a memória do regime de 1964. In: 1964-2004: 40 anos do 
golpe: ditadura militar e resistência no Brasil. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004.  

CASTRO, Celso; D’ ARAÚJO, Maria Celina (Orgs.). Militares e política na Nova República. 
Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2001.   

______. Dossiê Geisel. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2002. 

CATROGA, Fernando. Memória e História. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy (Org). 
Fronteiras do milênio. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2001, p. 43-69. 

CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Trad. MENEZES, Maria de Lourdes. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2006. 

CHACON, Vamireh. História dos Partidos Brasileiros: discurso e práxis dos seus programas. 
Brasília: UnB, 1981, 570p. 

CHAGAS, Mário. Memória política e política de memória. In: ABREU, Regina; CHAGAS, 
Mário (Orgs). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina, 
2009, p. 136-167. 

CHARTIER, R. La vérité entre fiction et histoire. In: BAECQUE, Antoine; DELAGE, 
Christian. De l’histoire au cinema. Institut d’histoire du temps present (CNRS). Bruxelas: 
Editions Complexe, 1998, p. 29 – 44. 

CHATEAUBRIAND, Assis. O pensamento de Assis Chateaubriand. Artigos publicados em 
1946. v. 23. Brasília, Fundação Assis Chateaubriand, 1999, 1.102 p. 

CHIAVENATO, Julio José. O Golpe de 64 e a Ditadura Militar. 2. ed. São Paulo: Moderna, 
2004. 



356 
 

 
 

Circular do Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, em 29 de junho de 1937. Ministério da 
Guerra. Aos Commandantes de Regiões e Directores de Serviços. A.N. Microfilme 054-97, 
Fundo Góes Monteiro, p. 622. 

CODATO, A. N. Political Transition and Democratic Consolidation: Studies on 
Contemporary Brazil. New York: Nova Science Publishers, 2006.  
 
COMISSÃO DE FAMILIARES DE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS; 
INSTITUTO DE ESTUDO DA VIOLÊNCIA DO ESTADO; GRUPO TORTURA NUNCA 
MAIS. Dossiê de mortos e desaparecidos políticos no Brasil a partir de 1964. Recife: 
Companhia Editora de Pernambuco, 1995.  
 
COMISSÃO DE FAMILIARES DE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS; 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOBRE A VIOLÊNCIA DO ESTADO. Dossiê Ditadura: 
Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985). São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2009. 

CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: 1946. Introdução: Aliomar Baleeiro e Barbosa Lima 
Sobrinho. Brasília: Senado Federal, 2001. 

COUTINHO, Lourival. O General Góes depõe. Rio de Janeiro: Ed. Coelho, 1955. 

COUTO, Ronaldo Costa. Memória viva do regime militar: Brasil, 1964-1985. Rio de Janeiro: 
Ed. Record, 1999. 

CUNHA, Paulo Ribeiro. Militares e Militância: uma relação dialeticamente conflituosa. São 
Paulo: Ed. Unesp, 2014. 

DANIEL, Herbert. Passagem para o próximo sonho. Rio de Janeiro: Codecri, 1982. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Anistia e restauração de direitos. São Paulo, CBA, [197-]. 

D’ARAUJO, Maria Celina.  As Forças Armadas na Nova República. In: O Brasil não é mais 
aquele..... D’INCAO, Maria Ângela (Org.). Rio de Janeiro: Cortez, 2001. 

D’ARAUJO, Maria Celina; CASTRO, Celso (Orgs.). Democracia e Forças Armadas no 
Cone Sul. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2000. 

______. (Orgs.). Ernesto Geisel. Rio de Janeiro, Editora Fundação Getúlio Vargas, 4.ª ed. 
1997. 

______; SOARES, G. A. Dillon. Visões do Golpe: memória militar de 1964. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2004. 

______. Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: Relume- 
Dumará, 1994. 

______. A volta aos quartéis: a memória militar sobre a abertura. Rio de Janeiro: Relume- 
Dumará, 1995. 

DE DECCA, Edgar Salvadori. Memória, História e crise do Comunismo. Cadernos AEL n.º 
02, s/d. 



357 
 

 
 

DEL PORTO, Fabíola Brigante. A luta pela anistia no regime militar brasileiro: a 
constituição da sociedade civil no país e a construção da cidadania. Dissertação de Mestrado. 
Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, 2002. 

DERRIDA, J. A farmácia de Platão. São Paulo: Iluminuras, 1997.  

DINIZ, Eli. A transição política no Brasil: perspectivas para a democracia. Sociedade e 
Estado, Brasília: 1986, jul.-dez., v. 1, n.º 2, p. 65-88. 

______. O Estado Novo: estrutura de poder e relações de classe. In: FAUSTO, Bóris (Org.). 
História Geral da Civilização Brasileira – Brasil Republicano III. São Paulo: DIFEL, 1981. 

Documento enviado pela FADA aos parlamentares constituintes. In: CPDOC. LM cd tm 
1987.02.00cpdoc.pdf. 

DRAAISMA, Douwe. Metáforas da memória: uma história das idéias sobre a mente. Trad. 
Jussara Simões. Bauru, SP: Edusc, 2005. 

DULCI, Otávio Soares. A UDN e o anti-populismo no Brasil. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG/PROED, 1986. 

DULLES, John W. F. Sobral Pinto: a consciência do Brasil. Trad. Flávia Mendonça Araripe. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

______. A Faculdade de Direito de São Paulo e a resistência Anti-Vargas (1938-1945). São 
Paulo: Edusp; Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

______. O comunismo no Brasil, 1935-1945: repressão em meio ao cataclismo mundial. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

DUTRA, Eliana de Freitas. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos 1930. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 

Entrevista concedida por Getúlio Vargas à revista CIÊNCIA POLÍTICA. Fascículo III, vol. 
X. Rio de Janeiro, março de 1945. 

Entrevista concedida pelo General Canrobert Pereira da Costa ao Radical. In: Anais da ANC, 
21 mar. 1946, p. 237. 

FALCÃO, João. O Partido Comunista que eu conheci. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1988. 

FALCÃO, Frederico José. Os homens de passo certo: o PCB e a esquerda revolucionária no 
Brasil (1942-1961). Rio de Janeiro: Ed. Sundermann, 2012. 

FAUTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e história. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997. 

FERNANDES, Florestan. O significado da ditadura militar. In: TOLEDO, Caio Navarro. 
1964: visões críticas do golpe: democracia e reformas no populismo. Campinas: Ed. da 
Unicamp, 1997. 



358 
 

 
 

FERRAZ, Joana D’Arc Fernandes. Os desafios da preservação da memória da ditadura no 
Brasil. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mario de Souza; SANTOS, Myrian Sepúlveda 
(Orgs.). Museus, coleções e patrimônios: narrativas polifônicas. Rio de Janeiro: Garamond, 
MinC/IPHAN/DEMU, 2007. 

FERREIRA, Jorge. Prisioneiros do mito: cultura e imaginário dos comunistas no Brasil 
(1930-1956). Niterói: EdUFF. Rio de Janeiro: MAUAD, 2002. 

FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves. (Orgs.). O Brasil Republicano: o 
tempo da ditadura – regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. 7.ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 

FERREIRA, José Ignácio.  Anistia: caminho e solução. Ensaio sobre hipóteses de 
desconstituição dos atos primitivos da Revolução de 1964 no Brasil. Vitória: Janc, 1979. 

FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e abusos da História oral. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 2006. 

FERREIRA, Oliveiros S. Elos Partidos: uma nova visão do poder militar no Brasil. São 
Paulo: HARBRA, 2007. 

FERREIRA, Roberto Martins. Organização e poder: análise do discurso anticomunista do 
Exército brasileiro. São Paulo: Annablume, 2005. 

FICO, Carlos. O golpe de 1964: momentos decisivos.  Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2014. 

______. A negociação parlamentar da anistia de 1979 e o chamado “perdão aos torturadores”. 
Revista Anistia política e justiça de transição. p. 318-332. Brasília: Ministério da Justiça, jul. 
– dez. 2010. 

FIGUEIREDO, Euclydes de Oliveira. Contribuição para a história da Revolução 
Constitucionalista de 1932. São Paulo: Martins, 1977. 

FIGUEIREDO, Marcus F. “A Política de Coação no Brasil Pós-64”. In: KLEIN, Lúcia; 
FIGUEIREDO, Marcus F. Legitimidade e Coação no Brasil pós-64. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1978, p. 105-202. 

FIGUEIREDO, Lucas. Ministérios do silêncio: a história do serviço secreto brasileiro de 
Washigton Luís a Lula (1927-2005). Rio de Janeiro: Ed. Record, 2005. 

______. Olho por olho: os livros secretos da ditadura. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2009. 

FLEISCHER, David (Org.). Da distensão à abertura: as eleições de 1982. Brasília: Ed. UnB, 
1998. 

FRANCO, Afonso Arinos de Mello et al. A alma do tempo: memórias (Formação e 
mocidade). Rio de Janeiro: J. Olympio, 1961. 

FREITAS, Rafael; MOURA, Samuel; MEDEIROS, Danilo. Procurando o Centrão: Direita e 
esquerda na Assembleia Nacional Constituinte 1987-88. In: CARVALHO, Maria Alice 
Rezende; ARAÚJO, Cícero; SIMÕES, Júlio Assis. A Constituição de 1988: passado e futuro. 
São Paulo: HUCITEC ANPOCS, 2009, p. 101-135. 



359 
 

 
 

GABEIRA, Fernando. O que é isso, companheiro. 3.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997. 

GAIO, André M. Afinidades eletivas entre a União Democrática Nacional (UDN) e as Forças 
Armadas Brasileiras. In: Diálogos. DHI/UEM, v. 06, p. 31-40, 2002. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006. 

GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

______. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

______.A ditadura derrotada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

______.A ditadura encurralada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 

GASPAROTO, Alessandra.  O terror renegado: a retratação pública de integrantes de 
organizações de resistência à ditadura civil-militar no Brasil (1970-1975). Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 2012. 

GÓES, Walder de & CAMARGO, Aspásia. Meio século de combate: diálogo com Cordeiro 
de Farias. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1981. 

GOMES, A. de Castro; FLAKSMAN, Dora Rocha; STOTZ, Eduardo. Velhos militantes: 
depoimentos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. 

GOMES, Luiz Flávio e MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Orgs.). Crimes da ditadura militar: 
uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos: 
Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011.  

GONÇALVES, Marcos. Os arautos da dissolução: mito, imaginário político e afetividade 
anticomunista (1941-1947). Curitiba: UFPR, Mestrado em História (Dissertação), 2004. 

GONÇALVES, Danyelle Nilin. Os processos de anistia política no Brasil: do perdão à 
“reparação”. Revista de Ciências Sociais. v. 39, n. 01, 2008. 

______. O preço do passado: anistia e reparação de perseguidos políticos no Brasil. São 
Paulo: Expressão Popular: 2009. 

GONDAR, J. Lembrar e esquecer: desejo de memória. In: COSTA, I. T.; GONDAR, J. (Org). 
Memória e espaço. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000. 

GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. São Paulo: Ática, 1987. 

GRECO, Heloisa. Dimensões funcionais da luta pela anistia. Tese (Doutorado) da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte: 2003. 

GROPPO, Bruno. Amnésia, repressão, mitos: como se conta o passado após uma Ditadura. 
In: ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro (Org.). 1964: 50 anos depois – a ditadura em 
debate. Aracaju: EDISE, 2015, p. 549-579. 

GUAZZELLI, Dante Guimaraens. O dever de memória e o historiador: uma análise de dois 
casos brasileiros. Mosaico. Ed. n.º 4, Ano II. 



360 
 

 
 

GUIMARÃES, Ulysses. Discurso na data de promulgação da Constituição, 05 out. 1988. 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo, Vértice: 1990. 

HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo. Belo 
Horizonte: Autêntica Ed., 2004. 

KONDER, Leandro. A democracia e os comunistas no Brasil. Rio de Janeiro. Edições Graal, 
1980. 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. 
Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC – Rio, 2006. 

Jelin, Elizabeth. Los Trabajos de la Memoria. Espanha: Siglo XXI de Espana Editores S. A., 
2001. 

______. (comp.) Las Conmemoraciones: Las disputas em las fechas “in-felices”. Espanha: 
Siglo XXI de Espana Editores S. A., 2002. 

LACERDA, Carlos. Depoimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1987. 

______. Na Tribuna de Imprensa: crônicas sobre a Constituinte de 1946. Sérgio Braga 
(Org.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 

______. Minhas cartas e as dos outros. Vol. 02. Brasília: Ed. Universidade de Brasília; Belo 
Horizonte: Fundamar, 2005. 

LEAL, Rogério Gesta; SCHWINN, Simone Andrea. Ascensão e queda do regime Civil-
Militar brasileiro: História do autoritarismo nas constituições do período Militar e a volta do 
estado democrático a partir da constituição de 1988. In: ZACHARIADHES, Grimaldo 
Carneiro (Org.). 1964: 50 anos depois – a ditadura em debate. Aracaju: EDISE, 2015, p. 549-
579. 

LE GOFF, Jacques. Memória. In: Enciclopédia Einaudi. Vol. 1. Memória-História. Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984. 

LEITE, Aureliano. Páginas de uma longa vida. São Paulo: MARTINS, [s.d.]. 

LINS, Álvaro. A glória de César e o punhal de Brutus. Ensaios e estudos (1939-1959). Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1963, 2 ed. Coleção “Vera Cruz”, v. 42. 

LOPES, Júlio Aurélio Vianna. A carta da democracia: o processo constituinte da ordem 
pública de 1988, Rio de Janeiro: Topbooks, 2008. 

LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. In: Projeto História. Revista de 
estudos Pós-graduados em História do Departamento de História da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Vol. 17, p. 63-201. 1998. 

LUIS, Pedro. Para Onde Irá o Comunismo? São Paulo: Nova Jurisprudência, [s/d]. 

______. Agonia do Comunismo. Greves, Lágrimas, Miséria e Sangue. São Paulo: N. J. L., 
1946. 



361 
 

 
 

MACHADO, Flávia Burlamaqui. As Forças Armadas e o processo de anistia no Brasil 
(1979-2002). Dissertação de Mestrado em História Social, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro: 2006. 

MACIEL, Wilma Antunes. Repressão judicial no Brasil: o capitão Carlos Lamarca e a VPR 
na Justiça Militar (1969-1971). Dissertação de Mestrado em História, USP, São Paulo: 2003. 

MACIEL, David. Democratização e manutenção da ordem na transição da Ditadura Militar 
à Nova República. Dissertação de Mestrado em História, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia: 1999. 

MARIANI, Bethania. O PCB e a imprensa: os comunistas no imaginário dos jornais (1922-
1989). Rio de Janeiro: Revan; Campinas – SP: Unicamp, 1998. 

MARTINS, Estevão Rezende. Tempo e Memória: a construção social da lembrança e do 
esquecimento. In: Liber Intellectus. Goiânia, Vol. 1, n.o 1, junho 2007. 

MARTINS, Roberto Ribeiro. Liberdade para os brasileiros: anistia ontem e hoje. Rio de 
Janeiro: Civilização brasileira, 1978. 

MARTINS, Rui Cunha; MENDES, Francisco Azevedo. História, Memória e Justiça 
Transicional – Formulações Críticas. In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição. 
Brasília: Ministério da Justiça, n.º 05 (jan./jun. de 2011), 2012, p.214. 

MASTROGREGORI, Massimo. Historiografia e tradição das lembranças. In: A                 
História escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. 

MAZZEO, Carlos Antônio; LAGOA, Maria Izabel (Orgs.). Corações vermelhos: os 
comunistas brasileiros no século XX. São Paulo: Cortez, 2003. 

MELLO FRANCO, Virgilio A. de. A Campanha da U.D.N.. Rio de Janeiro: Valverde, 1946. 

______. Sob o Signo da Resistência. Rio de Janeiro: Valverde, 1947. 

MERGULHÃO, Benedicto. O Bagageiro de Stálin. 2. ed. Rio de Janeiro: Moderna, 1946. 

MEZAROBBA, Glenda. Um acerto de contas com o futuro. A anistia e suas consequências: 
um estudo de caso brasileiro. 2003. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP): 2003. 

______. O preço do esquecimento: as reparações pagas às vítimas do regime militar (uma 
comparação entre Brasil, Argentina e Chile). Tese de doutorado em Ciência Política, 
FFLCH/Universidade de São Paulo: 2008. 

MIRANDA, Nilmário. Dos filhos deste solo. Mortos e desaparecidos políticos durante a 
ditadura militar: a responsabilidade do Estado. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo; 
Boitempo Editorial, 1999. 

MIRANDA, Yvonne de. Homens e fatos da Constituinte de 1946: memórias de uma repórter 
política. Rio de Janeiro: Argus, 1982. 



362 
 

 
 

MORAES, Denis; VIANA, Francisco. Prestes: lutas e autocríticas. Petrópolis – RJ: Vozes, 
1982.  

MOTTA, Rodrigo Patto de Sá. Em guarda contra o “Perigo Vermelho”: o anticomunismo no 
Brasil (1917-1964). São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2002 (Estudos; 180). 

MOTTA, Aricildes de Moraes. 1964 – 31 de março: o movimento revolucionário e sua 
história. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Ed., 2003. 

NADER, Ana Beatriz. Autênticos do MDB. Semeadores da democracia: história oral de vida 
política. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

NAIFF, D.G.M., & SÁ, C.P.. Os governos Vargas nas representações sociais e memórias de 
duas gerações do Rio de Janeiro. In: IV Jornada Internacional e II Conferência Brasileira 
sobre Representações Sociais. Textos Completos. João Pessoa: Ed. da UFPB, 2005. 

NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 
2014. 

NASSER, David. Falta alguém em Nuremberg: torturas da polícia de Filinto Strubling 
Müller. Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 4.ª ed., s/d.  

______. Os dois Filintos. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 19 de abril de 1972. 

NETO, Lira. Getúlio 1930-1945: do governo provisório à ditadura do Estado Novo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

______. Getúlio 1945-1954: da volta pela consagração popular ao suicídio. Paulo: 
Companhia das Letras, 2014. 

NETTO, Manoel Cyrillo de Oliveira. Essa anistia aí é coisa de louco. O Pasquim, Rio de 
Janeiro, ano 11, n. 526, p. 11, 27. 02 jul. 1979. Apud SILVA, Haike R. Kleber (Org.). A luta 
pela anistia. São Paulo, Editora UNESP: Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2009. 

NETTO, Evaristo Giovanetti. O PCB na Assembléia Constituinte de 1946. São Paulo: Ed. 
Novos Rumos, 1986. 

NEUMANN, Laurício; DALPIAZ, Oswaldo. Constituinte: vez e voz do povo? 3. ed. Porto 
Alegre: Edições Mundo Jovem, 1986. (Cadernos EMEJOTA, n. 7). 
 

NEVES, Tancredo. Perfil Parlamentar: Tancredo Neves. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação – Coordenação de Publicações. Brasília, 2001.  

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

NOGUEIRA, Octaciano. A Constituinte de 1946: Getúlio, o sujeito oculto. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. 

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São 
Paulo: dez. 1993,  n.o 10. 



363 
 

 
 

O’DONNELL, G. & SCHMITTER, P. Transições do regime autoritário: primeiras 
conclusões. São Paulo: Vértice/Revista dos Tribunais, 1988. 

OLIVEIRA, Eliézer Rizzo de. De Geisel a Collor: Forças Armadas, transição e democracia. 
Campinas, SP: Papirus, 1994. 

______.[et. al.]. As Forças Armadas no Brasil. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1987. 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro. 
Estado Novo: ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1982. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: 
Ed. da Unicamp, 2007. 

PANDOLFI, Dulce. Camaradas e companheiros: história e memória do PCB. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará: Fundação Roberto Marinho, 1995. 

PAULINO, José Alves. O julgamento dos anistiados políticos. v. 01 e 02. Brasília: Projecto 
Editorial, 2004. 

PCB: Processo de Cassação do Registro (1947). Belo Horizonte: Aldeia Global, 1980. 

PEDROSO, Regina Célia. Os signos da opressão: história e violência nas prisões brasileiras. 
São Paulo: Arquivo Oficial do Estado; Imprensa Oficial do Estado, 2003. (Coleção Teses e 
Monografias, Vol. 5). 

PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral. Getúlio Vargas, meu pai. Porto Alegre, Globo, 1960. 

______. Vida de Getúlio: Itu, a meta dos candidatos. Fatos e Fotos, 07 set. 1963. 

PELLAUER, David. Compreender Ricoeur. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

PEREIRA, Valter Pires; MARVILLA, Miguel (orgs.). Ditaduras não são eternas: memórias 
da resistência ao golpe de 1964 no Espírito Santo. Vitória: Flor & Cultura: Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, 2005. 

PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988 – Progressistas, Conservadores, Ordem 
Econômica e Regras do Jogo. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris/PUC-Rio, 2008. 

PINHEIRO, Milton (Org.). Ditadura: o que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2014. 

PINHEIRO, Paulo Sérgio. As estratégias da ilusão: a revolução mundial no Brasil, 1922 -
1935. São Paulo, Cia das Letras. 

PINTO, Bilac. Guerra revolucionária. Guanabara: Companhia Forense, 1964. 

POLARI, Alex. Em busca do tesouro. Rio de Janeiro: Codecri, 1982. 

POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos _ Memória, 
CPDOC/FGV, n.o 3, 1989. 

______.Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Vol. 5, n.o 10, 1992. 



364 
 

 
 

POMAR, Pedro Estevam da Rocha. A democracia intolerante: Dutra, Adhemar e a repressão 
ao Partido Comunista (1946-1950). São Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial do 
Estado, 2002. (Coleção Teses e Monografias). 

PORTO, Eurico Bellens. A Insurreição de 27 de novembro. Rio de Janeiro: Polícia Civil do 
Distrito Federal/Imprensa Nacional, 1936. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Brasília: Palácio do Planalto, 31 mar. 2014. 

PRESTES, Anita Leocádia; PRESTES, Lygia. Anos tormentosos: Luiz Carlos Prestes: 
correspondência da prisão (1936-1945). Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de 
Janeiro, 2000. 

______. Idéias e Fatos. 80 anos do PCB: Luiz Carlos Prestes e o comunismo no Brasil 
(1930-1945). In: Cultura Vozes, 2003,  n.o  2, Vol. 97. 

______. Os Comunistas e a Constituinte de 1946. In: Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, v. 
XXXII, n.o 2, 2006, p. 171-186. 

______. Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora: os caminhos da luta anti-
fascista no Brasil (1934-1935). Petrópolis: Vozes. 1998. 

______. Os comunistas brasileiros: (1945-1956/58) Luiz Carlos Prestes e a política do PCB. 
São Paulo: Brasiliense, 2010. 

PRESTES, Luiz Carlos. União Nacional para a Democracia e o Progresso. Discurso 
pronunciado no Estádio de São Januário, em 23 mai. 1945). In: PRESTES, Luiz Carlos. 
Problemas atuais da Democracia. Rio de Janeiro: Vitória, 1947. 

PRESTES, Maria. Meu companheiro: 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1992. 

QUEIRÓS JÚNIOR. 222 Anedotas de Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Companhia  Brasileira 
de artes gráficas, 1955. 

QUINALHA, Renan Honório. Justiça de transição: contornos do conceito. São Paulo: Outras 
Expressões; Dobra Editorial, 2013. 

RAMOS, Graciliano. Memórias do Cárcere. São Paulo: Ed. Record, 1986. 

REIS FILHO, Daniel Aarão. A revolução faltou ao encontro: os comunistas no Brasil. São 
Paulo: Ed. Brasiliense, 1990. 

______.Um passado imprevisível: a construção da memória da esquerda nos anos 60. In: 
VERSÕES E FICÇÕES: O Sequestro da História. Fundação Perseu Abramo, 1997.  

______. Ditadura e sociedade: as reconstruções da memória. In.: ______;RIDENTI, Marcelo; 
MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs.). O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004). 
Bauru-SP: Edusc, 2004. 

______. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2014. 



365 
 

 
 

______. Luís Carlos Prestes: um revolucionário entre dois mundos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2014. 

REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs.). A 
ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

______. O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004). Bauru-SP: Edusc, 2004. 

REIS, José Carlos. Os Annales: a Renovação Teórico-Metodológica e ‘Utópica’ da História 
pela Reconstrução do Tempo Histórico. In: SAVIANI, Dermeval, LOMBARDI, José 
Claudinei & SANFELICE, José Luís (Orgs.). História e História da Educação: o debate 
teórico-metodológico atual. Campinas: Autores Associados, 1998. 

REPRESSÃO E DIREITO À RESISTÊNCIA: os comunistas na luta contra a ditadura (1964-
1985). São Paulo: Anita Garibaldi, coedição com Fundação Maurício Grabois, 2013. 

REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA. Dossiê Constituinte de 1946. Curitiba-PR: 
UFPR, Departamento de Ciências Sociais, n.o 6/7, 1996. 

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução: Alain François [et al.]. 
Campinas-SP: Editora da Unicamp, 2007. 

______.O justo: a justiça como regra moral e como instituição. v.1. Trad. Ivone C. Benedetti. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. 

______.O justo: justiça e verdade e outros estudos. v.2. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2008. 

RODEGHERO, Carla Simone. A anistia entre a memória e o esquecimento. In.: História 
Unisinos. Vol. 13. n.o 2, maio/agosto de 2009. 

______. O anticomunismo nas encruzilhadas do autoritarismo e da democracia: a conjuntura 
1945-1947. In: Métis: História & Cultura. Universidade de Caxias do Sul – Vol. 5. n.o 10. 
Caxias do Sul-RS: Educs, 2006. 

______; DIENSTMANN, Gabriel;  TRINDADE, Tatiana. Anistia ampla, geral e irrestrita: 
história de uma luta inconclusa. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. 

RODRIGUES, Leôncio Martins. Quem é Quem na Constituinte. São Paulo: Oesp/Malterese, 
1987. 

ROLLEMBERG, Denise. Esquecimento das memórias. João Roberto Martins Filho (org.). O 
golpe de 1964 e o regime militar. São Carlos: Ed.UFSCar, 2006, p. 81-91. 

______; QUADRAT, Samantha Viz (Orgs.). A Construção social dos regimes autoritários: 
Brasil e América Latina. Vol. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

ROSE, R. S. Uma das coisas esquecidas: Getúlio Vargas e o controle social no Brasil (1930-
1954). Trad.: Ana de Olga de Barros Barreto. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

ROSSI, Paolo. O passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da história das ideias. 
Trad. Nilson Moulin. São Paulo: Ed. UNESP, 2010. 



366 
 

 
 

ROUQUIÉ, Alain (Org.). Os partidos militares no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1980. 

RÜSEN, J. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. In: História 
da historiografia. n.o 2, 2009. 

SÁ, C. P., CASTRO, R. V., MÖLLER, R. C., PEREZ, J. A. &BEZERRA, F. C. C.. A 
memória histórica do Regime Militar em três gerações: conteúdos factuais e juízos críticos. 
In: Psicologia: Teoria e Prática, n.º 10, vol. I, p. 36-51, 2008. 

SABADELL; SIMON; DIMOULIS (orgs). Justiça de Transição: das anistias às Comissões 
de Verdade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. 

SALDANHA, Nelson. História das idéias políticas no Brasil. Brasília, Senado Federal, 
Conselho Editorial, 2001. 

SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Retrato Calado. São Paulo: Marco Zero, 1988.  

SANDES, Noé Freire. O tempo revolucionário e outros tempos: o jornalista Costa Rego e a 
representação do passado (1930-1937). Goiânia: Ed. UFG, 2012. 

SANTOS, Cecília MacDowell; TELES, Edson; TELES, Janaína (Orgs.). Desarquivando a 
ditadura: memória e justiça no Brasil. 2.o vol. São Paulo: Aderaldo & Rothschild Editores, 
2009. 

SEGATTO, José Antônio. Reforma e Revolução: as vicissitudes políticas do PCB (1954-
1964). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Anistia e (in)justiça no Brasil: o dever de justiça e a 
impunidade. Literatura e Autoritarismo. Memórias da repressão, n.o 9, 2007. 

SEMINÁRIO 40 anos do golpe de 1964 (2004: Niterói e Rio de Janeiro). 1964-2004: 40 anos 
do golpe: ditadura militar e resistência no Brasil. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004.  

SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias. Os impasses da estratégia: os comunistas, o antifascismo e 
a revolução burguesa no Brasil. 1936-1948. São Paulo: AnnaBlume; Salvador: UNEB, 2009. 

SILVA, Haike R. Kleber (Org.) A luta pela Anistia. São Paulo: Ed. Unesp/Arquivo Público 
do Estado de São Paulo/ Imprensa Oficial de São Paulo, 2009. 

SILVA, Helber Ricardo. A democracia impressa: transição do campo jornalístico e do 
político e a cassação do PCB nas páginas da grande imprensa, 1945-1948. São Paulo: Ed. 
UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 

SILVA, Helenice Rodrigues da. “Rememoração”/comemoração: as utilizações sociais da 
memória. Revista Brasileira de História, Vol. 22, n.o 44, 2002. 

SILVA, Hélio. 1937: todos os golpes se parecem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1970. 

______. 1945: Por que depuseram Vargas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. 



367 
 

 
 

SILVA, Sandro Héverton Câmara. Anistia Política: conflito e conciliação no âmbito do 
Congresso Nacional brasileiro (1964-1979). Rio de Janeiro: UERJ, IFCH, 2007. Dissertação 
de Mestrado em História Política. 

SIRKIS, Alfredo. Os carbonários. São Paulo: Global Editor, 1980. 

SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. 1964-1985. Tradução de Mário 
Salviano Silva. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

SOUZA, Mayara Paiva. O que não devia ser esquecido: a anistia e os usos do passado na 
Constituinte de 1946. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Goiás, Faculdade 
de História, 2010. 

STAMPA, Inez; RODRIGUES, Vicente. Ditadura e transição democrática no Brasil: 
mecanismos de justiça de transição para o enfrentamento do legado histórico de violações de 
direitos humanos. In.: ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro (Org.) 1964: 50 anos depois: a 
ditadura em debate. Aracaju: Edise, 2015, p. 505-547. 

TAPAJÓS, Renato. Em câmara lenta. São Paulo: Ed. Alfa-Omega, 1977. 

TELES, Edson Luís de Almeida. Brasil e África do Sul: os paradoxos da democracia. 
Memória política em democracias com herança autoritárias. Tese de doutorado – São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Departamento de Filosofia, 2007. 

______; SAFLATE, Vladimir. O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: 
Boitempo, 2010. 

TELES, Janaína (Org.). Mortos e desaparecidos no Brasil: Reparação ou impunidade? São 
Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001. 

______. As disputas pela interpretação da lei de anistia de 1979. Ideias, Campinas, n.o 1(Nova 
série), p. 71-91, 1.º sem. 2010. 
 
______. Os testemunhos e as lutas de familiares de mortos e desaparecidos políticos no 
Brasil. III Seminário Políticas de La Memoria. Centro Cultural de La Memoria Haroldo 
Conti. Buenos Aires, 2010. 

TODOROV, Tzvetan. Memória do mal, tentação do bem: Indagação sobre o século XX. São 
Paulo: ARX, 2002. 

TOLEDO, Caio Navarro de (Org.) 1964: visões críticas do golpe: democracia e reformas no 
populismo.  2.ª ed., Campinas-SP: Ed. da Unicamp, 2014.  

TRISTÃO DE ATAYDE. Educação e comunismo. O Diário. Belo Horizonte, 05 abr. 1936, p. 
05. 

UNIÃO DOS MILITARES NÃO ANISTIADOS (UMNA). Carta aberta aos Constituintes. 
Fevereiro de 1987. In: CPDOC, LM cd tm 1987.02.00 – Parte 2. 

VARGAS, Getúlio. Perfis Parlamentares. Brasília: Câmara dos Deputados (Centro de 
documentação e informação), 2011. 

______.Diário. Vol. 1. São Paulo: Siciliano; Rio de Janeiro: FGV, 1995. 



368 
 

 
 

______. A nova política do Brasil. Rio de Janeiro: Olympio, s/d. 

VASCONCELOS, Cláudio Beserra de. A política repressiva contra militares no Brasil após o 
golpe de 1964. Usos do passado: XII encontro regional de História. Rio de Janeiro: Anpuh, 
2006. 

VASCONCELOS, José Gerardo. Memórias da saudade: busca e espera no Brasil autoritário. 
São Paulo: Annablume; Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará, 
2000. 

VELLOSO, Manoel Joaquim Pimenta. Comunidade ou Comunismo? Carta aos Brasileiros. 
Rio de Janeiro: Agir, 1946. 

VERNANT, Jean-Pierre. A morte heróica entre os Gregos. In: ______. A Travessia das 
Fronteiras. São Paulo: EDUSP, 2009, p. 77-95. 

______. La Bella Muerte y El Cadáver Ultrajado. In: ______.El individuo, La muerte y El 
amor em La antiga Grecia. Barcelona: Paidós, 2001, p. 45-80. 

VERGARA, Luiz. Fui secretário de Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Ed. Globo: 1960. 

VERÍSSIMO, Luís Fernando. A mãe do Freud. Porto Alegre: L&PM Ed. Ltda., 1985. 

VESENTINI, Carlos Alberto. A teia do fato. São Paulo: Hucitec-USP, 1997. 

VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Revolucionários de 1935: sonho e realidade. São Paulo: 
Expressão Popular, 2007. 

VINYES, Ricard (ed.). El Estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas 
de la historia. Barcelona: RBA, 2009. 

WAACK, William. Camaradas. Nos Arquivos de Moscou: A História Secreta da Revolução 
Brasileira de 1935. São Paulo: Cia. das Letras, 1993. 

WEINRICH, Harald. Lete: arte e crítica do esquecimento. Trad. Lya Luft. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001. 

Yerushalmi, Yosef Hayim. “Refleciones sobre el olvido”. In: YERUSHALMI, Y; LORAUX, 
N.; MOMMSEN, J.-C.; MILNER, G. Vattimo. Usos del Olvido. Argentina: Ed. Nueva 
Visión, 1998. 

ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro (Org.) 1964: 50 anos depois: a ditadura em debate. 
Aracaju: Edise, 2015. 

 

 
 



 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1 - Decreto-Lei n.o 7.474, de 18 de Abril de 1945 

 
Concede Anistia 
 

“O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180, da 
Constituição, decreta: 
Art. 1. - É concedida anistia a todos quantos tenham cometido crimes políticos desde 16 de 
julho de 1934 até a data de publicação deste decreto-lei. 

§ 1.º - Não se compreende nesta anistia os crimes comuns não conexos com políticos, 
nem os praticados em tempo de guerra, contra a segurança do Estado e definidos no 
Decreto-lei n. 4.766, de 1 de outubro de 1942. 
§ 2.º - Consideram-se conexos para os efeitos deste artigo os crimes comuns 
praticados com fins políticos e que tenham sido julgados pelo Tribunal de Segurança 
Nacional. 

 
Art. 2. – A reversão dos militares, beneficiados por esta lei, aos seus postos, ficará dependente 
de parecer de uma ou mais comissões militares, de nomeação do Presidente da República. 
Art. 3. – os funcionários civis poderão ser aproveitados nos mesmos cargos semelhantes, à 
medida que ocorrerem vagas e mediante revisão oportuna de cada caso, procedida por uma ou 
mais comissões especiais de nomeação do Presidente da República. 
Art. 4. – Em nenhuma hipótese terão os beneficiados por este decreto-lei direito aos 
vencimentos atrasados ou suas diferenças, e bem assim a qualquer indenização. 
Art. 5. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Rio de janeiro, 18 de abril de 1945. 
 

GETÚLIO VARGAS, Agamenon Magalhães, Henrique A. Guilhem, Eurico Gaspar Dutra, 
José Roberto de Macedo Soares, A. de Souza Costa, João de Mendonça Lima, Apolônio 
Sales, Gustavo Capanema, Alexandre Marcondes Filho, J. P. Salgado Filho”. (Diário Oficial 
n.º. 90, de 19 abr. 1945). 
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Anexo 2 - EMENDA CONSTITUCIONAL n.º 26 
 
 

“Convoca Assembléia Nacional Constituinte e dá outras providências.   
 
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do 
art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:  Art. 
1.º Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, 
unicameralmente, em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de 
fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional.   
Art. 2.º. O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembléia Nacional 
Constituinte e dirigirá a sessão de eleição do seu Presidente.   
Art. 3.º A Constituição será promulgada depois da aprovação de seu texto, em dois turnos de 
discussão e votação, pela maioria absoluta dos Membros da Assembléia Nacional 
Constituinte.  
 Art. 4.º É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta e 
indireta e militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares.  § 1.º É 
concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos dirigentes e 
representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis ou 
empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente política, 
com base em outros diplomas legais.   
§ 2.º A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos 
no "caput" deste artigo, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 
de agosto de 1979.   
§ 3.º Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na 
reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, 
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos 
vigentes.  
§ 4.º A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá 
readmitir ou reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado.   
§ 5.º O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da 
promulgação da presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em caráter 
retroativo.   
§ 6.º Excluem-se das presentes disposições os servidores civis ou militares que já se 
encontravam aposentados, na reserva ou reformados, quando atingidos pelas medidas 
constantes do "caput" deste artigo.    
§ 7.º Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo 
já falecidos farão jus ás vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, 
emprego, posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a 
data de sua morte, observada a legislação específica.    
§ 8.º A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as 
características e peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares, 
e observados os respectivos regimes jurídicos”.  
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 Art. 5.º A alínea "c" do § 1.º do art. 151 da Constituição passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“c) a inelegibilidade do titular efetivo ou interino de cargo ou função cujo exercício possa 
influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade das eleições, salvo se 
se afastar definitivamente de um ou de outro no prazo estabelecido em lei, o qual não será 
maior de nove meses, nem menor de dois meses, anteriores ao pleito, exceto os seguintes, 
para os quais fica assim estipulado: 

1) Governador e Prefeito - seis meses; 

2) Ministro de Estado, secretário de Estado, Presidente, Diretor, Superintendente de órgão, da 
Administração Pública direta ou indireta, incluídas as fundações e sociedades de economia 
mista - nove meses; quando candidato a cargo municipal - quatro meses; 

3) ocupante de cargo previsto no numero anterior, se já titular de mandato eletivo - seis 
meses;" 

       Brasília, em 27 de novembro de 1985 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

ULYSSES GUIMARÃES  
Presidente 

CARLOS WILSON  
1º Vice-Presidente, em exercício 

HAROLDO SANFORD 
2º Vice-Presidente, em exercício 

EPITÁCIO CAFETEIRA 
1º Secretário, em exercício 

JOSÉ FREJAT 
2º Secretário, em exercício 

JOSÉ RIBAMAR MACHADO  
3º Secretário, em exercício 

ORESTES MUNIZ 
4º Secretário, em exercício 

A MESA DO SENADO FEDERAL 

JOSÉ FRAGELLI  
Presidente 

GUILHERME PALMEIRA  

1º Vice-Presidente 

PASSOS PORTO  
2º Vice-Presidente 

ENÉAS FARIA  
1º Secretário 

JOÃO LOBO  
2º Secretário 

MARCONDES GADELHA  
3º Secretário 

EUNICE MICHILES  
4º Secretário 

 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc26-85.htm 
Último acesso em: 01 fev. 2014. 
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Anexo 3 - LEI n.o 6.683 - de 28 de agosto de 1979 
 

Concede anistia, e dá outras providências. 
 
O Presidente da República. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1.º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 
1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com 
estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da 
Administração Direta e Indireta, de Fundações vinculadas ao Poder Público, aos servidores 
dos Poderes Legislativos e Judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, 
punidos com fundamento em Atos Institucionais e 
Complementares (vetado). 
§ 1.o Consideram-se conexos, para efeito desse artigo, os crimes de qualquer natureza 
relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 
§ 2.º Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes 
de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 
§ 3.º Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por Ato 
Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo para poder habilitar-se 
ao montepio militar, obedecidas as exigências do artigo 3º. 
 
Art. 2.º (Revogado pela MPC nº 2.151/31.05.2001) Os servidores civis e militares demitidos, 
postos em disponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, poderão 
nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à publicação desta lei, requerer o seu retorno ou 
reversão ao serviço ativo: 
I - se servidor civil ou militar, ao respectivo Ministro de Estado; 
II - se servidor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembléia Legislativa e de 
Câmara Municipal, aos respectivos presidentes; 
III - se servidor do Poder Judiciário, ao presidente do respectivo Tribunal; 
IV - se servidor de Estado, do Distrito Federal, de Território ou de Município, ao Governador 
ou Prefeito. 
 
Parágrafo único. A decisão, nos requerimentos de ex-integrantes das Polícias Militares ou dos 
Corpos de Bombeiros, será precedida de parecer de comissões presididas pelos respectivos 
Comandantes. 
 
Art. 3.º O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente será deferido para o mesmo cargo ou 
emprego, posto ou graduação que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu 
afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao interesse da 
Administração. 
§ 1.º Os requerimentos serão processados e instruídos por comissões especialmente 
designadas pela autoridade a qual caiba apreciá-los. 



373 
 

 
 

§ 2.º O despacho decisório será proferido nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao 
recebimento do pedido. 
§ 3.º No caso de deferimento, o servidor civil será incluído em Quadro Suplementar e o 
militar de acordo com o que estabelecer o decreto a que se refere o artigo 13 desta Lei. 
§ .4º O retorno e a reversão ao serviço ativo não serão permitidos se o afastamento tiver sido 
motivado por improbidade do servidor. 
§ 5.º Se o destinatário da anistia houver falecido, fica garantido aos seus dependentes o direito 
às vantagens que lhe seriam devidas se estivesse vivo na data da entrada em vigor da presente 
Lei. 
 
Art. 4.º Os servidores que, no prazo fixado no artigo 2º não requererem o retorno ou a 
reversão à atividade ou tiverem seu pedido indeferido, serão considerados aposentados, 
transferidos para a reserva ou reformados, contando-se o tempo de afastamento do serviço 
ativo para efeito de cálculo de proventos da inatividade ou da pensão. 
 
Art. 5.º Nos casos em que a aplicação do artigo anterior acarretar proventos em total inferior à 
importância percebida, a título de pensão, pela família do servidor, será garantido a este 
pagamento da diferença respectiva como vantagem individual. 
 
Art. 6.º O cônjuge, qualquer parente, ou afim na linha reta, ou na colateral, ou o Ministério 
Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em atividades 
políticas, esteja, até a data de vigência desta Lei, desaparecida do seu domicílio, sem que dela 
haja notícias por mais de 1 (um) ano. 
§ 1.º Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimidade, oferecerá rol de, no 
mínimo, 3 (três) testemunhas e os documentos relativos ao desaparecimento, se existentes. 
§ 2.º O juiz designará audiência, que, na presença do órgão do Ministério Público, será 
realizada nos 10 (dez) dias seguintes ao da apresentação do requerimento e proferirá, tanto 
que concluída a instrução, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sentença, da qual, se 
concessiva do pedido, não caberá recurso. 
§ 3.º Se os documentos apresentados pelo requerente constituírem prova suficiente do 
desaparecimento, o Juiz, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, proferirá, 
no prazo de 5 (cinco) dias e independentemente de audiência, sentença, da qual, se 
concessiva, não caberá recurso. 
§ 4.º Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar a ausência, gera a 
presunção de morte do desaparecido, para os fins de dissolução do casamento e de abertura de 
sucessão definitiva. 
  
ANEXOS 
 
Art. 7.º É concedida anistia aos empregados das empresas privadas que, por motivo de 
participação em greve ou em quaisquer movimentos reivindicatórios ou de reclamação de 
direitos regidos pela legislação social, hajam sido despedidos do trabalho, ou destituídos de 
cargos administrativos ou de representação sindical. 
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Art. 8.º São anistiados, em relação às infrações e penalidades decorrentes do não-
cumprimento das obrigações do serviço militar, os que, na época do recrutamento, se 
encontravam, por motivos políticos, exilados ou impossibilitados de se apresentarem. 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos dependentes do anistiado. 
 
Art. 9.º Terão os benefícios da anistia os dirigentes e representantes sindicais punidos pelos 
Atos a que se refere o artigo 1º, ou que tenham sofrido punições disciplinares ou incorrido em 
faltas ao serviço naquele período, desde que não excedentes de 30 (trinta) dias, bem como os 
estudantes. 
 
Art. 10. Aos servidores civis e militares reaproveitados, nos termos do artigo 2º, será contado 
o tempo de afastamento do serviço ativo, respeitado o disposto no artigo 11. 
 
Art. 11. Esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive 
aqueles relativos a vencimentos, soldos, salários, proventos, restituições, atrasados, 
indenizações, promoções ou ressarcimentos. 
 
Art. 12. Os anistiados que se inscreveram em partido político legalmente constituído poderão 
votar e ser votados nas convenções partidárias a se realizarem no prazo de 1 
(um) ano a partir da vigência desta Lei. 
 
Art. 13. O poder executivo, dentro de 30 (trinta) dias, baixará decreto regulamentando esta 
Lei. 
 
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO 
– presidente da República. 
 
Petrônio Portella;  
Maximiano Fonseca;  
Walter Pires;  
R. S. Guerreiro;  
Karlos Rischbieter;  
Eliseu Resende;  
Ângelo Amaury Stábile;  
Eduardo Portella; 
Murillo Macedo; 
Délio Jardim de Mattos;  
Mário Augusto de Castro Lima; 
João Camilo Penna;  
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Cesar Cals Filho;  
Mário David Andreazza; 
H. C. Mattos; Jair Soares;  
Danilo Venturini;  
Golbery do Couto e Silva;  
Octávio Aguiar de Medeiros; 
Samuel Augusto Alves Corrêa;  
Antônio Delfim Neto;  
Said Farhat;  
Hélio Beltrão 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc26-
85.htm Último acesso em: 15 jun. 2015. 
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Anexo 4 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.  
 
Art. 8.º É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da 
promulgação da Constituição, forem atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente 
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos 
pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei 
nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, 
emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos 
os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas 
as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e 
observados os respectivos regimes jurídicos. 
§ 1.º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da 
Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 
§ 2.º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor 
privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, 
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas 
que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em 
virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. 
§ 3.º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional 
específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n.º S-50-
GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5, será concedida reparação de natureza 
econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor 
no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição. 
§ 4.º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eletivo 
de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência 
social, os respectivos períodos. 
§ 5.º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e aos 
empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou 
empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que tenham sido 
punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de 
seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei n.º 1.632, de 4 de agosto de 
1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram 
atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1.º. 
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