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O APERS está presente professor!!!
Apresentação do Projeto

           Professora e professor, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, na figura do 
projeto APERS? Presente, professor! pede licença para fazer parte do seu 
planejamento de aula e para entrar na sua classe. Queremos compartilhar 
conhecimentos com vocês, disponibilizar importantes informações guardadas nas 
estantes dessa Instituição e compartilhar, nas suas salas de aulas, um pouco da 
aventura que é a construção do conhecimento histórico a partir dos vestígios 
deixados pelos homens e mulheres do passado.
            Fazemos parte de uma instituição centenária que tem como funções elaborar, 
coordenar e implementar a gestão documental no âmbito da Administração Pública 
Estadual; desenvolver ações, projetos e programas de incentivo à pesquisa a partir 
da criação de instrumentos de pesquisa e de meios de busca que facilitem o trabalho 
dos pesquisadores; bem como prover a difusão dos seus acervos por meio de 
eventos e ações culturais e educativas. Dentre as ações educativas, o APERS, em 
parceria com o Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, desenvolve um Programa de Educação Patrimonial que aproxima a educação 
básica e superior do mundo dos arquivos, das fontes arquivísticas e da discussão a 
respeito do patrimônio. De modo geral, todas as ações são desenvolvidas dentro da 
própria instituição, sejam elas as oficinas de educação patrimonial, sejam os diversos 
cursos destinados aos professores e aos estudantes de licenciaturas. 
           Com intenção de darmos continuidade e de estendermos essa aproximação, 
elaboramos o projeto APERS? Presente, professor!, que tem como objetivo levar um 
pouco do Arquivo Público até sua escola. Podemos entrar, e compartilhar da 
construção de novos conhecimentos, na sua escola e na sua sala de aula?

O APERS? Presente, professor! se compromete a trazer consigo, propostas 
de trabalho para a sala de aula a partir de fontes arquivísticas salvaguardadas nessa 
instituição e por outras fontes primárias que venham a ser compartilhados pela 
comunidade que se utiliza dos serviços do Arquivo. 

Essas propostas pedagógicas serão disponibilizadas virtualmente no Blog do 
Arquivo, sempre em formato PDF, para que você, professora e professor, possa 
imprimi-la e incorporá-la ao planejamento de suas aulas, conforme seu objetivo e 
segundo os interesses específicos dos contextos nos quais se desenvolve o processo 
de ensino-aprendizagem de suas turmas.

Professor, nossa mochila está cheia de ideias e estamos ansiosos por esse 
momento de compartilhamento e de construção de conhecimentos!

Equipe do Projeto APERS? Presente, professor!



  
Resistência à Ditadura Civil-Militar - das fontes arquivísticas para a sala de aula, 50 anos depois 4

O APERS, a Educação Básica e a Construção de Conhecimento
Introdução ao Projeto

             A relação entre o Arquivo Público e a educação básica surgiu em 2002 dentro 
do Projeto “Por dentro do Arquivo”, quando foi construída a primeira oficina para 
estudantes do Ensino Fundamental. Passados alguns anos, no final de 2008, o APERS 
e a UFRGS firmaram uma parceria para promoção de ações na área de Educação 
Patrimonial que atendesse tanto às escolas quanto aos graduandos do Curso de 
História. Em abril de 2009 foi lançada a oficina Os Tesouros da Família Arquivo, 
voltada aos estudantes do sexto e do sétimo anos do Ensino Fundamental, cujo 
tema escravidão e luta por liberdade no Brasil tem sido abordado a partir de 
documentos do acervo que registram a vida de sujeitos que foram escravizados. E 
logo na sequência, em 2010, foi construída a oficina Desvendando o Arquivo Público: 
Historiador por um dia, para atender aos alunos do oitavo e nono anos do Ensino 
Fundamental. Nessa oficina a proposta tem sido discutir o ofício do historiador e a 
produção do conhecimento histórico a partir de diferentes tipos de documentos do 
acervo. 
          As ações voltadas para a educação básica, dentro do Programa de Educação 
Patrimonial, não pararam por aí. Em 2011 e 2012 foi elaborado e oferecido para 
professores o curso Educação Patrimonial e Cidadania. Na edição do ano de 2013 foi 
incorporado a sua temática as discussões relativas à Ditadura e aos Direitos 
Humanos. Também nesse ano, foi construída mais uma oficina de Educação 
Patrimonial, Resistência em Arquivo: Patrimônio, Ditadura e Direitos Humanos, 
oferecida para os alunos do Ensino Médio a partir de processos de Indenização de 
ex-presos políticos salvaguardados pelo Arquivo.

 Além da Educação Patrimonial, o Arquivo também tem elaborado conteúdos 
educativos, via ação educativa virtual,  que são compartilhados em nossas mídias. 
Em 2012 foi postado no Blog Institucional um conjunto de publicações chamado de 
Aplicando a Lei 10.639, que mensalmente discutiu possibilidades de trabalhos sobre 
história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Em 2014 a proposta ampliou-
se e passou a ser denominada Arquivos e Diversidade Étnica, seus temas versarão 
sobre diversidade étnica no Brasil na perspectiva das múltiplas possibilidades de 
utilização de documentos de arquivos nos processos de ensino aprendizagem.

Foi essa trajetória, evidenciada por uma série de ações já desenvolvidas e em 
desenvolvimento no campo da Difusão Cultural e o interesse de estreitar cada vez 
mais os laços entre os trabalhos desenvolvidos pelo Arquivo e a educação básica, 
que possibilitou a construção do Projeto “APERS? Presente, professor!  – Propostas 
Pedagógicas a partir de Fontes Arquivísticas”.

O objetivo do projeto é elaborar e disponibilizar virtualmente, propostas 
pedagógicas organizadas em três grandes eixos temáticos: (1) Ditadura Civil-militar 
no Brasil; (2) Escravidão no Brasil; e (3) Temas transversais. O conjunto de 
publicações do primeiro eixo denomina-se A Resistência à Ditadura Civil-militar – 
das fontes arquivísticas para a sala de aula, 50 anos depois. 
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O segundo conjunto de publicações, do eixo dois, chama-se Cativeiro e Resistência – 
A escravidão negra no Rio Grande do Sul a partir de fontes arquivísticas. E o 
conjunto de publicações do terceiro eixo recebe o nome de A Transversalidade nas 
Fontes – diversificadas fontes arquivísticas para diferentes trabalhos pedagógicos.

Para a construção das propostas serão utilizados documentos de diversos 
acervos custodiados pelo Arquivo. Mais adiante, serão encontradas informações 
genéricas sobre cada acervo utilizado e informações específicas sobre o documento 
selecionado para o trabalho pedagógico.  
            As fontes primárias, para além da Educação Patrimonial, tem se transformado 
em material frequente nos planos de aula. Segundo Pereira e Seffner (2008), 
pesquisadores da área de ensino de história, elementos que compõem e que são 
responsáveis por aquilo que se denominou por “Revolução Documental” na História, 
também passaram a frequentar as salas de aula da educação básica. Invadida por 
novas questões, novos problemas, também as aulas de história passaram a pensar a 
matéria-prima do historiador, os vestígios do passado, conforme salienta Nilton e 
Fernando (2008, p. 114) quando tratam da

     incorporação, por parte da sala de aula, de um dos fenômenos 
mais importantes da historiografia contemporânea, a chamada 
“revolução documental”. […] Assim, nossa preocupação é 
discutir como a história ensinada pode inserir-se no movimento 
da “crítica ao documento”; é pensar e propor alternativas 
pedagógicas que incluam a possibilidade de usar, no cotidiano 
da sala de aula de história do ensino fundamental e médio, as 
mesmas fontes com as quais os pesquisadores criam relatos 
sobre o passado.

E é nessa perspectiva que propomos inserir o desenvolvimento desse projeto. 
Pretendemos construir propostas pedagógicas que contribuam para o planejamento 
de um professor que objetive, para sua aula de História, ensinar a ler o passado por 
meio das representações produzidas pelas gerações passadas (Pereira e Seffner, 
2008). Aproveitando o potencial de diálogo com a comunidade acadêmica e escolar 
construído por essa instituição, o projeto APERS? Presente, Professor! se propõe a 
entrar na disputa por um passado sempre reconstruído em meio a relações de 
poder, como nos lembram Nilton e Seffner (2008, p. 116)

      o que os historiadores têm a sua disposição não é o passado, 
mas apenas uma seleção efetuada no interior de jogos de 
forças, sempre atualizados pelas gerações que nos precederam 
e, ainda, pelas circunstâncias do presente. Ou seja, o que 
sobrevive do passado, como diz Le Goff, é “escolha efetuada 
quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do 
mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência 
do passado e do tempo que passa, os historiadores”.

O Projeto tem como objetivo auxiliar o professor na busca por outros 
materiais que não estejam contemplados nos livros didáticos, muitas vezes o único 
material na escola disponível para o desenvolvimento do seu trabalho. Conforme 
defende Seffner (2013, p.40) a
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      Diversidade de fontes e de atividades são critérios importantes, 
o uso de várias fontes – históricas, geográficas, literárias, 
imagens, etc. - valoriza o trabalho. O aluno precisa perceber que 
o professor organiza o trabalho a partir de várias fontes: 
consulta um atlas, lê uma carta, mostra uma gravura, lê um 
trecho de livro didático, passa um vídeo, sugere um sítio na 
internet, faz com que os alunos escutem uma música, leva a 
turma em uma visita a determinado local, traz jornais, manda 
que vejam um programa de TV, etc.  

Coube ao Arquivo sugerir fontes arquivísticas. Isso não descarta a 
possibilidade de que o professor encontre outras fontes primárias dentro das 
propostas. Cada uma delas conta com indicações metodológicas para professor, 
texto didático-pedagógico para o aluno, fonte arquivística digitalizada, propostas de 
atividades a partir do texto e da fonte. Tentamos privilegiar a possibilidade de que o 
aluno realize um registro autoral como forma de conclusão de cada atividade. 
Segundo Fernando (2013), seria importante que o professor exigisse, nesse 
momento, que os alunos estabelecessem uma conexão entre as fontes, os textos e 
as discussões realizadas na aula, que sempre fosse desafiado a ir além de uma 
opinião pessoal sobre o assunto.

Ressaltamos, no entanto, que entendemos nosso trabalho 
exatamente como uma proposta, cabendo ao professor o uso de sua total 
autonomia para avaliá-la, modificá-la e trabalhá-la em aula conforme seus princípios 
político-pedagógicos e seus métodos didáticos. 
                      E que no final, queremos participar, nas salas de aula, a partir de uma 
seleção de documentos, da construção de uma memória e de uma história que 
valorize a vida das pessoas comuns – sujeitos históricos que resistiram à múltiplas 
adversidades de seus contextos –  da luta por liberdade e igualdade em última 
instância. Que queremos ajudar na formação de um aluno que “tenha capacidade de 
pensar historicamente, bem como de fazer um raciocínio histórico sobre as situações 
da atualidade” (Seffner, 2013, p.32) e que seja capaz de construir conhecimentos 
emancipatórios.
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A Resistência à Ditadura Civil-militar – das fontes arquivísticas 
para a sala de aula, 50 anos depois.

Apresentação do Eixo Temático

As propostas inseridas dentro do primeiro eixo temático, que discute a 
Ditadura Civil-militar, estão organizadas em um conjunto de publicações 
denominadas de A Resistência à Ditadura Civil-militar – das fontes arquivísticas 
para a sala de aula, 50 anos depois. 

Para construí-las, a equipe do projeto utilizou como fonte o Acervo da 
Comissão Especial de Indenização composto por processos de indenização de ex-
presos políticos do período da Ditadura. 

Cada uma dessas publicações foi elaborada a partir de olhares mais 
específicos dentro do contexto geral da resistência à Ditadura. A primeira delas 
recebeu o nome de Os anos de chumbo da Ditadura e a Luta Armada no Rio Grande 
do Sul que propõe uma problematização acerca das ações armadas e da repressão 
estatal levada a cabo no Rio Grande do Sul. Na segunda publicação, A Ditadura vista 
do lado de lá da fronteira: o mundo do exílio, as discussões ficam centradas nas 
histórias de sujeitos que foram obrigados a sair do país, seja pelo processo de 
banimento efetuado oficialmente pelo estado ou seja pela fuga como última 
garantia de sobrevivência, por conta do cerceamento das liberdades indivíduas e 
coletivas. Na terceira, Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: repressão e 
resistência nas ditaduras do Cone Sul, a proposta ocorre por meio de reflexões 
acerca dos diálogos travados em uma América do Sul sitiada e ocupado por civis e 
militares que se propuseram a levar adiante ditaduras de segurança nacional.

Nossa quarta proposta, Esquemas Repressivos e Tortura, preocupamo-nos 
em apresentar e propor um trabalho acerca dos diversos locais de prisão onde 
presos políticos foram torturados nesse período no estado do Rio Grande do Sul. Na 
quinta publicação desse eixo, O Fim da Ditadura: anistia e abertura política, 
levantamos algumas questões sobre os períodos finais da Ditadura e as 
características da transição para a Democracia. Na sexta, Permanências e Rupturas: 
a Redemocratização, trabalhamos com a proposta de evidenciar novos atores, novos 
movimentos sociais, novas bandeiras surgidas a partir das lutas travadas durante a 
Ditadura. Nas duas últimas publicações do primeiro eixo temático Democracia e 
Justiça de Transição: permanências e rupturas e A luta por memória, verdade e 
Justiça –  a resistência continua, propomos um debate sobre a permanente 
construção da democracia no Brasil e sobre a necessária construção de uma cultura 
dos Direitos Humanos.

Já adiantamos que a lacuna nas propostas sobre o período que antecedeu e 
que sucedeu imediatamente o Golpe de 1964 não ocorreu por esquecimento ou por 
análise valorativa das temáticas. Consideramos o período da Legalidade, as lutas em 
torno das Reformas de Base, o Golpe, a organização do PTB e do Grupo dos Onze e a 
repressão sobre eles logo no início da implantação da Ditadura de extrema 
importância para a história do nosso estado, do país e para a história daquelas 
pessoas e grupos que foram atingidos imediatamente pelo poder opressor dos 
militares. No entanto, o calendário de propostas do Projeto APERS? Presente, 
professor!   foi  adequado  ao calendário de produções do Blog Temático Resistência 
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em Arquivo cujos conteúdos, de forma cronológica, começaram a ser produzidos em 
março do ano de 2013. Para acompanhar o calendário e contribuir com os 
conteúdos compartilhados por mais essa mídia do Arquivo Público do RS, que se 
propõe a discutir especificamente a temática da Ditadura e do Ensino da Ditadura, 
optamos por nessa primeira edição do projeto excluir das propostas assuntos 
específicos de períodos anteriores a promulgação do Ato Institucional N° 5 em 1968. 
De qualquer forma, ainda aparecerão referências aos períodos anteriores nessas 
propostas e, com certeza, esse primeiro período será privilegiado em uma próxima 
edição do projeto.

Esperamos que a temática do eixo e seus assuntos específicos promovam 
importantes discussões e que auxiliem no desenvolvimento de importantes 
competências e habilidades junto aos alunos; que a partir das fontes arquivísticas, 
de outras fontes incorporadas nas propostas, das atividades e leituras sugeridas, 
ocorram aprendizagens significativas.

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
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As fontes e as propostas pedagógicas

A temática das Ditaduras de Segurança Nacional, especialmente a Ditadura Civil-
militar brasileira, transformou-se em um dos campos historiográficos que mais 
avanços apresentaram no que diz respeito ao desenvolvimento e produção de 
pesquisa na última década. Por outro ângulo, também passou a ocupar os espaços 
de debate público. Imprensa, Estado, organizações de Direitos Humanos passaram a 
se debruçar sobre pautas que envolvem o período da ditadura, desde a abertura dos 
arquivos até a efetivação de uma justiça que julgue e condene os crimes cometidos 
na lógica do terrorismo de estado.
         Com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação e dos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão Nacional da Verdade, as discussões acerca da 
identificação, da preservação, e do acesso à documentação de valor histórico cujos 
conteúdos remetem a violações dos Direitos Humanos, colocaram os trabalhos dos 
arquivos públicos na agenda do Estado e da sociedade civil. Ao APERS, como a outras 
instituições, coube a reflexão acerca do debate e posicionamento quanto ao 
trabalho para viabilização dos acervos custodiados pela instituição que dizem 
respeito ao tema. 
          No caso do APERS, referimo-nos ao Acervo que será utilizado para a 
construção das propostas pedagógicas da Ação I. Recebeu o nome de Acervo da 
Comissão Especial de Indenização e resultou do trabalho desenvolvido pela 
Comissão Especial de Indenização criada pela Lei 11.042 de 1997. Essa lei 
reconheceu a responsabilidade do Estado do Rio Grande Sul pelos danos físicos e 
psicológicos causados às pessoas presas por motivos políticos em instituições e 
órgãos públicos estaduais, ou com a ajuda de seus agentes, entre os anos de 1961 e 
1979, e normatizou a concessão de indenizações aos ex-presos ou a seus familiares. 
Para a operacionalização das solicitações e para a concessão das indenizações 
propostas pela legislação foi instaurada essa comissão. Do seu trabalho, resultaram 
1704 processos administrativos de indenização e 231 processos de antecedentes 
políticos, documentos que hoje compõem o Acervo da Comissão especial de 
Indenização, de origem da Secretaria de Segurança Pública, recolhido e 
salvaguardado no APERS desde 2009.
                 Tais processos são formados por variados documentos, caracterizados por 
aquilo que poderíamos denominar de dossiês, construído pelo próprio requerente. 
O pedido de indenização era oficializado através de preenchimento de formulário 
padronizado, no qual o requerente expunha informações acerca da sua prisão. 
Nesse formulário eram solicitados dados a respeito do período e local de prisão, 
vinculação política, confirmação ou não de maus-tratos sofridos pela vítima.  Era de 
responsabilidade do requerente anexar toda e qualquer documentação que julgasse 
conveniente e a qual pudesse ser utilizada como dado comprobatório da sua prisão 
por motivos políticos. Além da documentação padrão solicitada pela Comissão, 
poderão compor o processo, certidões expedidas por órgãos públicos, cópias de 
inquéritos policiais e militares, documentos produzidos pelos Departamentos de 
Ordem Política e Social (DOPS), jornais, revistas, fotografias, correspondências, 
cópias de livros memorialísticos, laudos médicos, pareceres psiquiátricos, 
declarações de testemunhas e um memorial escrito pelo requerente. 
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                Por sua composição, ainda que esses dossiês pessoais não sejam produções 
da repressão ou da resistência no momento da Ditadura, julgamos neles estarem 
contidos documentos e materiais produzidos por ambos.
           Partindo dos princípios da crítica às fontes, podemos perceber neles, uma 
espécie de dossiês no qual diversas versões estão disponíveis para o pesquisador e 
para o professor que pretendam construir importantes conhecimentos acerca desse 
período em nosso estado e no país. Para as salas de aula, especificamente, tratam-se 
de documentos riquíssimos para trabalhar com a temática da construção do 
conhecimento, visto que dentro do processo encontramos diferentes versões e 
vozes descrevendo uma mesma situação – ótima oportunidade para a discussão 
acerca de temas como “verdade histórica”, por exemplo.
        Nas propostas serão encontrados recortes dos processos, uma escolha 
pedagógica da equipe. Selecionamos as partes do processo que acreditamos que 
darão conta das atividades. Entretanto, o professor encontrará uma cópia em PDF 
do processo completo, anexa a publicação da proposta, caso queira trabalhar com 
outras partes do documento.

Para essa publicação que abordará a problemática das Conexões Repressivas 
e das Redes de Solidariedade (Esquemas de Fronteira), escolhemos o processo de 
Carlos Alberto Libâneo Christo, o Frei Betto, e partes do processo de Claudio Antonio 
Weine Gutierrez.

Nos anos 60, adepto da teoria da libertação, Frei Betto professava na Ordem 
Dominicana e compunha a ala progressista da Igreja Católica que não apoiou o 
Golpe militar e que seguiu com posições críticas à ditadura. A Juventude Estudantil 
Católica (JEC) e a Juventude Universitária Católica (JUC), que se destacaram na luta 
por justiça no movimento estudantil, formaram a Ação Católica, da qual Frei Betto 
fazia parte. Em junho de 1964, o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR) 
promoveu uma ação destinada a prender os militantes da Ação Popular (organização 
surgida a partir da JUC e da JEC, na qual os militantes católicos de esquerda atuavam 
sem prestar contas à Igreja) e com ela, acabaram prendendo muitas pessoas ligadas 
apenas aos movimentos eclesiásticos, dos quais os militares não faziam distinção. Foi 
nessa ocasião que Frei Betto foi preso pela primeira vez no Rio de Janeiro. Mais 
tarde, quando já aliado à Ação Libertadora Nacional, Frei Betto participou ao lado de 
Marighella na organização de esquemas de fronteiras para a saída de perseguidos 
políticos do Brasil rumo aos países do Prata (Uruguai e Argentina). Em 1969, um 
pouco depois do assassinato de Marighella, ocasião na qual estiveram envolvidos 
dois frades dominicanos, Carlos Alberto foi preso em Porto Alegre. De 1969 até 1973 
passou, além de Porto Alegre, por São Paulo, onde esteve preso no DOPS e no 
presídio Presidente Wenceslau. Foi condenado a quatro anos de prisão pelo Superior 
Tribunal Federal e, apesar de ter tido sua pena reduzida para dois anos, ficou preso 
durante todo o período. Escritor e religioso, permaneceu militante de movimentos 
pastorais e sociais. Há pouco tempo participou como coordenador de mobilização 
social do programa Fome Zero.

O segundo processo, do qual utilizaremos apenas partes, tendo em vista o 
trabalho pedagógico desenvolvido com ele na Oficina Resistência em Arquivo do 
Programa de Educação Patrimonial do Arquivo Público em parceria com a UFRGS, é 
de um ex-preso e exilado político chamado Claudio Antonio Weine Gutiérrez. 
Estudante e militante de organizações revolucionárias no Rio Grande do Sul, foi 
preso em dezembro de 1968. 
              

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul
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Depois de libertado, passou a colaborar com um esquema de fronteira, montado por 
Frei Betto, a pedido de uma organização revolucionária, a ALN. Mais tarde, em 1969, 
quando se encontrava no Uruguai e quando tal participação foi noticiada pelo 
Correio do Povo, foi preso numa operação conjunta entre a polícia uruguaia e a 
brasileira. Escritor do livro A Guerrilha Brancaleone, Gutiérrez permaneceu envolvido 
com as pautas democráticas que se sucederam ao período da ditadura.

Os dois militantes, presos políticos, foram indenizado pelo Estado do Rio 
Grande do Sul no ano de 1998, que assumiu responsabilidades pelos danos físicos e 
psicológicos sofridos por ele em decorrência das prisões por órgãos ou agentes a 
serviço do estado.

Para tentar escrever a história desse personagem a partir dessa fonte, o 
professor encontrará na sequência algumas sugestões metodológicas para o 
desenvolvimento da proposta, que pode ser adaptada e reformulada conforme seus 
interesses político-pedagógicos. E para o aluno, encontrará: (1) um texto didático de 
contextualização do período e da temática; (2) recortes do processo de Carlos 
Alberto Libâneo Christo (Frei Betto) e de Claudio Antônio Weine Gutiérrez 
acompanhado de breves questionamentos propostos para facilitar a compreensão 
do aluno e suscitar o debate; (3) Indicação do filme Batismo de Sangue;  (4) Sugestão 
de Leitura – Entrevista de Frei Betto ao Portal Último Segundo; (5) Para saber – 
publicações de Frei Betto; (6) Atividade 1 – Jogo das Fronteiras; (7) Atividade 2 – 
Relato Refugiados e Asilados Políticos .

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul

Importante ressaltar que o processo do Gutiérrez é amplamente trabalhado 
na Oficina Resistência desenvolvida no Arquivo. Sua utilização, no entanto, fez-se 
necessária tendo em vista as limitações de conteúdo presentes no processo de Frei 
Betto. Daí podemos lembrar daquilo que faz do saber histórico uma aventura e um 
encanto ao mesmo tempo: a intencionalidade presente na construção dos registros 
históricos, que em alguns contextos funcionam de forma mais aguçada. No caso do 
acervo da Comissão Especial de Indenização, notamos que muitos militantes 
estavam, naquele momento, mais preocupados em fazer o Estado assumir suas 
responsabilidades com a repressão que contar suas histórias de militância. Dessa 
forma, estão registrados muitos dos conteúdos dos processos, inclusive o do Frei 
Betto. Dessa forma, precisamos, para compor essa proposta, dar voz a outras 
memórias.

Fica aqui o convite para agendar uma Oficina Resistência em Arquivo. Os 
alunos gostarão de conhecer ainda mais parte da história de Gutiérrez e de outros 
militantes, importantes personagens da história da Resistência à Ditadura.

Entre em contato pelo e-mail: açãoeducativa@sarh.rs.gov.br
Telefone: (51) 32889117
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Assunto Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade no Cone Sul

Série/Ano 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino 
Médio

Carga Horária Seis/oito períodos

Objetivos Compreender a formação das redes de solidariedade como uma 
estratégia de resistência e de sobrevivência à repressão imposta 
pela ditadura; perceber as relações entre os aparatos 
repressivos dos países do Cone Sul.

Conceitos Esquemas de Fronteira; Redes de Solidariedade; Conexões 
Repressivas; refugiados, asilados.

Materiais Pedagógicos Texto pedagógico; seleção de partes do Processo de 
Indenização; sugestões de filme; entrevista; e atividades.

Proposta Metodológica 1°) Leitura e discussão do texto;

2°) Discussão sobre as possibilidades de estudar a temática do 

exílio a partir de um processo;

3°) Explorar as partes do processo selecionadas;

4°) Filme Batismo de Sangue;

5°) Entrevista Frei Betto;

6°) Atividade 1 – Jogo das Fronteiras;

7°) Atividade 2 –  Relato Refugiados e Asilados Políticos.

Habilidades desenvolvidas Leitura e escrita; aprendizagens conceituais; relacionar 
diferentes histórias com os conceitos trabalhados.

Recursos Materiais Cópias do texto Pedagógico, mapa em formato A3, fichas; 
contact,  Clips coloridos, televisão e dvd (projetor); filme Batismo 
de Sangue; internet.

Sugestão Metodológicas

Observação

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul

Sugerimos: 
1) que as impressões do mapa sejam feitas em folha A3;
2) que o mapa e as cartas (que serão dobradas ao meio, formando imagem 
frente  e verso) sejam revestidas com papel contact. Dessa forma, poderão 
ser utilizadas em várias turmas;
3) que seja utilizado clips ou qualquer outro material de tamanho pequeno 
para que os alunos realizem os trajetos no mapa;
4) Sugerimos que sejam formados grupos de cinco para cada jogo, tendo em 
vista que ele é formado por cinco personagens; Para isso, serão necessários 
cinco kits (mapa+fichas+clips)
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Materiais Didático -Pedagógicos

●Texto Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: repressão e resistência no Cone Sul;
●Fonte arquivística digitalizada e comentada;
●Proposta de Atividade
 

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul
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Na década de 60, projetos antagônicos que 
desenhavam destinos políticos diferentes para o 
Estado brasileiro entraram em um grande 
tencionamento, já vivido pela conjuntura 
internacional marcada pela divisão do mundo em 
dois blocos – o comunista e o capitalista. Ainda 
que por aqui não houvesse divisão tal qual essa 
desenhada  no  final   da    Segunda  Guerra  para  
o contexto   geral   das  relações   internacionais, 
 podemos dizer que haviam dois projetos marcadamente 

em disputa no início dos anos 60. Um deles defendido por 
uma parcela consideravelmente privilegiada da sociedade, 
como grandes empresários, setores do exército, Igreja 
Católica, grande imprensa, latifundiários liderados pela 
UDN.

O outro  que    agregava 
setores populares,  movimento 

estudantil e sindical, trabalhadores do campo e sem-terra, 
nacionalistas e subalternos das forças armadas, ora 
encabeçado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, ora pelo 
Partido Comunista Brasileiro e, em alguns momentos, por 
ambos.

Nesse contexto de acirramento, esse bloco que 
defendia reformas sociais foi visto como uma ameaça à 
democracia e com uma tendência de alinhamento ao bloco 
comunista. Para combatê-lo, o outro bloco se utilizou da 
Doutrina de Segurança Nacional, que defendia a ideia de 
fronteiras ideológicas e de inimigos internos que deveriam 
ser identificados e derrotados.

         Lembremos que já no ano de 1961, foi necessária 
uma ampla mobilização popular para garantir a posse do 
presidente João Goulart após a renúncia de Jânio 
Quadros. No governo Jango, setores que apoiaram a 
Legalidade, mobilizaram-se em torno das Reformas de 
Base. O projeto para sua viabilização foi enviado ao 
Congresso Nacional no início de 1964 e sua aprovação foi 
pressionada nos Comícios pelas reformas. 

Foi logo na sequência da realização desses 
comícios, que os militares, com apoio de setores civis, 
deflagaram o Golpe e implementaram uma Ditadura no 
Brasil que durou 21 anos (1964-1985). A partir de 
então, qualquer grupo ou indivíduo identificado com o 
governo de Jango e com o PTB, com as reformas 
sociais, com a legalidade de Leonel Brizola ou com 
quaisquer outros projetos políticos identificados pela 

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul
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Doutrina de Segurança Nacional como alinhados à União Soviética passaram a ser 
combatidos como Política de Estado. 

 

Já no primeiro período após o Golpe, com o Ato 
Institucional Nº2, que instituiu o bipartidarismo, 
centenas de mandatos de representantes 
parlamentares eleitos pelo voto do povo foram 
cassados, assim como diversos partidos foram 
colocados na ilegalidade. Nesse contexto, tivemos no 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), único espaço 
de luta institucional, a representação de pautas de 
lutas contrárias à Ditadura, embora de forma bastante 
controlada por uma falsa legalidade do regime. 

No entanto, enquanto setores e militantes de outros partidos colocados na 
ilegalidade se agregavam ao Movimento Democrático Brasileiro, muitos optaram pela 
militância clandestina – nesse caso, encontramos o Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) como um bom exemplo.

Em 1968, as possibilidades, ainda que 
controlada,  de enfrentamento ao poder 
por meio da ocupação do espaço 
parlamentar foram encerradas após a 
instauração do Ato Institucional Número 
Cinco (AI-5), que atribuiu ao regime 
poderes absolutos, recesso do Congresso 
Nacional, subordinação do Poder 
Judiciário, intervenção em estados e 
municípios, suspensão de direitos  políticos 
 e     de     habeas    corpus     nos      casos 

de crimes políticos, cassação de mandatos, proibição de manifestações políticas, 
cerceamento das práticas sindicais, recrudescimento da censura. 

Daí por diante, qualquer luta, manifestação ou pauta de enfrentamento à 
Ditadura foram proibidas e rigorosamente combatidas tanto pelo aparato “legal” 
construído pelos militares, quanto pelas ações “ilegais” praticadas nos porões dos 
órgãos de repressão como, por exemplo, a tortura.

Nesse cenário, a alternativa política e de 
sobrevivência possíveis aos militantes de esquerda que 
pretendiam permanecer organizados foi a 
clandestinidade. Com o objetivo de combater a ditadura, 
de denunciar todos os tipos de violência cometidas e, 
para muitas delas, de dar início a construção de uma 
organização social diferente da capitalista,  que as 
organizações   clandestinas   passaram atuaram.   
      No Brasil desse período, trataram-se tanto de organizações que pretenderam 
organizar a resistência em torno de pautas democráticas e de ações não-violentas, 
quanto de organizações que fizeram a opção pela luta armada. Ambos foram 
violentamente reprimidos, presos, torturados, banidos, exilados. Muitos foram 
assassinados e desaparecidos, sobretudo aqueles que formaram as fileiras da luta 
armada.

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul
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Imagem retirada do Livro Não Calo, Grito

 

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul

Nesse cenário, o exílio não só foi mais 
uma das estratégias utilizadas pela Ditadura 
Civil-militar para afastar os opositores do 
regime, mas foi também uma alternativa de 
resistência. Para alguns, a saída aconteceu de 
forma legal, regularizada. Para que isso 
acontecesse era necessário ter todos os 
documentos regularizados, situação pouco 
provável aos militantes que faziam oposição à 
ditadura. Para esses, a saída do país ocorreu 
por meio de fugas, às escondidas. 

Em geral, os exilados chegavam clandestinamente ao Uruguai e a Argentina, 
passando pela fronteira gaúcha, pelas cidades de Santana do Livramento e Riveira ou 
Passos de los Libres.

Para que deixassem o país, organizações montaram 
esquemas de fronteiras e Redes de Solidariedade.  Faziam 
parte dessas Redes de Solidariedade religiosos, ligados aos 
setores progressistas da Igreja Católica que não apoiaram o 
Golpe e que permaneceram críticos à ditadura, e funcionários 
públicos que a partir dos seus contatos com autoridades dos 
dois lados, auxiliavam na entrada (travessia) e na 
permanência (alimentação, moradia) dos brasileiros nos 
países platinos.

deixaram de ser destinos para os perseguidos 
políticos, tendo em vista as ditaduras que foram 
neles sendo instauradas, e passaram a ter suas 
polícias atuando conjuntamente na repressão. 
Esse trabalho conjunto recebeu o nome de 
conexões repressivas, diálogo entre a repressão 
dos países do cone sul que eram responsáveis pela 
prisão e pelo envio de estrangeiros exilados aos 
seus países de origem.

Existiram no Rio Grande do Sul esquemas de fronteira que funcionaram como 
rota de fuga de militantes. Um deles foi organizado por Frei Betto e desmontado 
no mesmo ano, em 1969. Outros foram organizados  pela  Ação  Popular e 
sobreviveram, auxiliando   perseguidos  na   saída do  país  até  1972 –  nessa  
década,  os   países  do  Cone  Sul,   um   por   um, 

Na foto ao lado, temos  a presença de 
Frei Fernando, Frei Betto, Frei Ivo e Frei 
Tito, dominicanos da Igreja Católica, que 
participaram da resistência à ditadura 
atuando junto a organizações clandestinas 
como a Aliança Libertadora Nacional  
comandada por Marighella. Suas atribuições 
estavam ligadas à formação dessa rede , 
apoiando logisticamente os militantes 

Vamos conhecer dois personagens com os quais podemos descobrir mais 
elementos dessa história de Conexões Repressivas e de Redes de Solidariedade???
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A partir de agora, vamos entrar em contato com algumas partes de dois processos 
de pessoas que tiveram envolvidas com os esquemas de fronteiras e redes de 
solidariedade e que foram reprimidas pelas conexões existentes entre a repressão 
das ditaduras. Esse personagem acessou uma lei estadual, solicitando que o Estado 
do Rio Grande do Sul se responsabilizasse por sua prisões e pelas torturas 
praticadas contra ele durante a ditadura.

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul

Em 1998, foi 
protocolado junto à 
Comissão Especial de 
Indenização feito por 
um ex-preso político. 
Quem será ele?

O ex-preso chama-se 
Carlos Alberto 

Libânio Christo, mas 
ficou conhecido pelo 
seu codinome, Frei 

Betto. Você já ouviu 
falar dessa pessoa?? 
Vamos conhecê-la??!!
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Natural de Belo 
Horizonte, qual é a 
profissão de Frei 

Betto?? Será que já 
eram essas suas 

atividade no período 
da ditadura???

Quando e onde Frei 
Betto foi preso??? Por 
quanto tempo esteve 

preso??? Ele afirma ter 
sofrido maus-tratos??? 

Você imagina quais 
foram?? 

Ele declara ter 
atuado junto a uma 

organização política. 
Como era o nome dessa 

organização??? Qual 
foi a forma de 

resistência levada a 
cabo por ela???

Você já sabe quem foi 
Dom Paulo Evaristo Arns, 

indicado como 
testemunha dos fatos por 

Frei Betto??? Se não 
sabe, logo mais vamos 
descobrir!!! Ele foi um 

personagem importante, 
que denunciou muitos 
crimes cometidos no 

período.
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Que documento é 
este? Qual seu 

conteúdo??? Por quem 
foi produzido???

Você já ouviu falar em 
censura??? Seria esse 
um ato de Censura??? 

Se sim, por quê???

Junto com vários 
materiais, foi

 apreendido esse bilhete, 
no qual Frei Betto solicita 
um favor a uma pessoas de 
nome Carlos. Qual é esse 

favor?? Por que Frei Betto 
não recebia as 

correspondências  em seu 
nome e no local onde 

residia???
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Essa é uma reportagem do 
Jornal do Brasil. Qual é seu 
conteúdo?? Por qual razão, 

conforme o STM, condenou a 
prisão Frei Beto e alguns de 
seus companheiros??? Qual 

será o conteúdo do Artigo 14 
da Lei de Segurança 

Nacional???

Como você definiria um 
terrorista hoje??? Você já 

ouviu falar de Marighella??? 
Será que ele era 

considerado terrorista pela 
Ditadura, pelos mesmos 

motivos que definiu o que é 
um terrorista para você???

Essa é uma
 reportagem do Jornal 
Estado de São Paulo.

Nela está descrito de que 
forma os frades dominicanos 
participaram da resistência à 

Ditadura. Você conseguiu 
localizar??? Por que isso foi 

considerado um crime??? 
Será que Frei Beto, assim 
como a Justiça concorda 

que suas ações eram 
Criminosas??
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Nessa página, você 
encontrará uma seleção do 
relatório produzido pela 

Comissão Especial de 
Indenização. Dessa forma,  

temos um resumo das 
informações encontradas 
no processo de Frei Beto.

Abaixo encontramos alguns 
livros escritos por Frei 

Beto. Conforme a descrição, 
o conteúdo dessas obras 

tratam do período da 
ditadura. Por que será que 

decidiu escrevê-los???

Você sabia que tem um 
filme com esse 

nome??? 
Seria legal se pudesse 

assistir, é um filme 
muito bonito!!!
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Esse é documento que 
registra a decisão da Comissão. 

Como você pode ler abaixo, 
Carlos Alberto foi indenizado 
pelo estado do Rio Grande do 
Sul, pela prisão e pelos maus-
tratos sofridos. O que você 
acha sobre o fato do estado 
admitir um erro??? Isso é 

importante para Frei Beto e 
para a história do nosso

 país??? Por quê???
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Além do processo 
de Frei Beto, também 
selecionamos algumas 
partes do processo de 

Cláudio Gutiérrez. Com os 
dois processos, poderemos 
entender um pouco melhor 

a participação dos 
dominicanos na resistência 

à ditadura. 

Além da participação, o 
conjunto dos dois 

processos nos ajudará a 
compreender melhor o 
que eram as redes de 

solidariedade, como elas 
atuavam e como se 
caracterizavam as 

Conexões Repressivas.

Gente, olha isso!!!!
Gutiérrez além ter sido 
preso no DOPS do RS, 
foi preso no Uruguai. 

Será que isso tem 
ligação com as 

Conexões 
Repressivas??? Por que 

conexões?? Por que 
repressivas???

Conforme 
informações 

prestadas por 
Gutiérrez, ele foi 

militante da mesma 
organização que 

Frei Beto prestava 
auxílio.
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O que você entendeu 
desse trecho do 
depoimento de 

Gutiérrez??? Ele estava 
no Uruguai quando foi 
preso, após seu nome 
ser vinculado a Frei 

Beto e ao Esquema de 
Fonteira da ALN???

Ele relata que foi 
preso entre uma 

operação conjunta 
entre as polícias 

uruguaias e 
brasileiras. Isso está 

relacionado à 
Conexões 

Repressivas???? 

Além do Uruguai, ele 
relata ter passado 
por situações de 

pressão em outros 
países da América 
Latina. Será que 
continuava sendo 

vigiado pelas 
polícias???
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Desenho divulgado pelo 
Jornal Correio do Povo no 
ano de 1969. Parece que 
estamos diante de um 

esquema de fronteira!!! para 
que serviam esses 

esquemas??? A quais 
fronteiras ele remete????

Aqui esta a Capa do 
Correio do Povo que 

divulgou a relação entre 
Gutiérrez, Frei Beto, as 
redes de solidariedade 

expressas nos esquemas 
de fronteira???
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Subsecretaria de Inteligência 
da Presidência da República

O que significa o “el 
fin de las fronteras 
policiales”??? O que 

aconteceu com 
Gutiérrez após sua 

prisão???

Registro da 
decisão da 

Comissão, que 
acolheu o pedido 
de indenização de 

Gutiérrez.
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Para Assistir!!!

Atividade 1 – Jogo das Fronteiras

Para ler!!!

Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul

Para Saber 
Mais!!!

Entrevista de Frei Betto - 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-07-18/e-ingenuidade-pensar-qu
e-tudo-acabou-diz-frei-betto-sobre-espioes-da-ditadura.html
  

Depois 
de ler e discutir os 

fragmentos do processo, vocês 
podem assistir o Filme Batismo 

de Sangue. Além de ser um 
filme bem bom, ajudará a 

compreender melhor a 
participação dos dominicanos 

nas redes de
 Solidariedade na 

resistência à ditadura!!!

Esse é o Livro 
escrito por Frei 
Betto. Nele,além 
da participação 

dos dominicanos, 
encontramos 

relatos das prisões 
e de como ocorreu 

a emboscada na 
qual Marighella foi 

assassinado.

Lembra da testemunha 
indicada por Frei Betto chamada 

Paulo Evaristo Arns????
Foi ele o autor deste livro, o 

Brasil: Nunca Mais. Foi umas das 
obras mais importantes de 

denúncia dos crimes cometidos 
pela ditadura. Quem sabe seu 

professor pode contar um
 pouco mais sobre ele!!!!

Depois de conhecer um pouco melhor a história de Frei Betto e sua participação 
na resistência à ditadura e, a partir dela, ter discutido um pouco sobre o que 
seriam as Redes de Solidariedades e os Esquemas de Fronteira; depois de 
conhecer um pouco também da participação de Gutiérrez nesse esquema e de 
como foi atingido por aquilo que se convencionou chamar de Conexões 
Repressivas, propomos uma forma diferente de acessar histórias possíveis, 
parecidas com essas. Topas??? Vamos ao Jogo das Fonteiras!!!!
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Personagem 1
Personagem 2

Personagem 3
Personagem 4
Personagem 5

O Começo

O Começo da 
História

Carta de Introdução
Personagem 1

1ª Rodada

Jogo das Fronteiras – Instruções:
1) Formação de grupos com cinco componentes;

2) Cada grupo receberá um mapa “Jogo das Fronteiras”, um conjunto de cartas e clips 
de cores diferentes para seguirem os trajetos no mapa;

3) As cartas devem estar organizadas em ordem crescente de rodadas. Nesse caso,
primeiro devem estar todas as cartas da 1ª rodada e assim, sucessivamente

4) Cada jogador será um personagem da história;

5) Cada jogador deverá se movimentar conforme a cor das cartas (e clips respectivos) 
de seu personagem e a respectiva rodada do jogo; Na primeira rodada, todos começam 
na cidade de Porto Alegre.

6) No final, o desfecho de cada um dos personagens fictícios que viveram no contexto 
das Conexões Repressivas e das Redes de Solidariedade.

Você se chama Pedro e é 
vereador de Porto Alegre 
pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). Teve seu 
mandato caçado e precisa 
deixar o país, pois corre o 
risco de ser preso.

Frei Betto, que participou da Aliança 
Libertadora Nacional – ALN,  veio a 
Porto Alegre por orientação de 
Marighella para organizar uma Rede de 
Solidariedade que ajudaria companheiros 
perseguidos pela repressão, 
atravessarem a fronteira do Uruguai e 
da Argentina e também orientar novos 
grupos de resistência além da fronteira. 
A partir de agora, vocês participarão 
junto com ele dessa Rede de 
Solidariedade!!! 
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Personagem 1
2ª Rodada

Personagem 1
3ª Rodada

Personagem 1
4ª Rodada

Personagem 1
5ª Rodada

Você receberá um bilhete 
com informações sobre um 
encontro. Espere a próxima 
rodada.

Você recebeu um telefonema da 
Rede de Solidariedade que o 
informou sobre uma rota segura 
até Alegrete. Nele também 
consta que Frei Beto passará 
novas instruções para a travessia 
da fronteira Oeste de 
Uruguaiana. Vá para Alegrete, 
ande 8 casas.

Em Alegrete, encontrou-se com um 
companheiro que tinha informações vindas 
de Porto Alegre. Ele instruiu você e um 
pequeno grupo para irem a cidade de 
Uruguaiana e posicionarem-se próximo a 
Paso de Los Libres na Argentina. Lá você 
ajudará companheiros dando-lhes novos 
documentos de identidade para atravessar a 
fronteira Oeste. Cuidado com os agentes do 
DOPS, eles estão de tocaia na fronteira! Vá 
para Uruguaiana, ande 3 casas.

Você está fazendo um ótimo trabalho 
na ajuda dos companheiros, mas os 
locais usados para fazerem a troca de 
documetos já está chamando atenção. 
Está na hora de você atravessar a 
fronteira! Não se preocupe, a Rede 
de Solidariedade está mobilizando 
outro grupo para ficar em um local 
diferente  na fronteira Oeste. Siga 
em direção a Argentina , ande 5 casas!
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Personagem 1
6ª Rodada

Personagem 1
7ª Rodada

Personagem 2
1ª Rodada

Personagem 2
2ª Rodada

Você deverá seguir viagem até Rosário na 
Argentina e fará contatos com novos 
companheiros locais para estabelecer 
pontos de estadia para os recém saídos do 
país. Fique atento! pois os agentes do 
Brasil estão em conexão com agentes na 
Argentina e, se você não tomar cuidado, 
chamará muito atenção e comprometerá o 
andamento do esquema de fronteiras! 
Ande 6 casas até Rosário na Argentina.

Você acabou se descuidando e 
levantou suspeitas em Rosário! 
Ande 7 casas ao Sul. Você acaba 
de chegar em Buenos Aires e junto 
com você chegou a repressão. Você 
acabou de ser preso pela polícia 
argentina em uma operação 
conjunta com a policia brasileira. O 
esquema de fronteiras está 
ficando frágil.

Você se chama Maria, militante em 
Pernambuco - PE, pertence ao Partido 
Comunista Brasileiro (PCB). Tem 2 filhos 
e é muito admirada pela pela militância 
de esquerda por sua história de luta 
contra a repressão. Precisamos que 
esteja segura para orientar novas 
resistências. Para  isso, é necessário que 
saia do país. 

Você se encontrará com um 
grupo organizado para poder 
atravessar a fronteira do 
Uruguai com seus filhos em 
segurança. Siga a seta amarela 
e vá direto para Pelotas.
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Personagem 2
3ª Rodada

Personagem 2
4ª Rodada

Personagem 2
5ª Rodada

Personagem 2
6ª Rodada

Em Pelotas o grupo decidiu dividir-se 
para despistar os agentes do DOPS, 
afinal eles estão de olho em grupos que 
atentem contra a segurança nacional. 
Você foi destinada à ir para Santana 
do Livramento. Para não despertar 
maiores suspeitas você pegará o 
caminho traçado pela Rede de 
Solidariedade. Volte 4 casas.

Você  e seus filhos estão em 
um caminho seguro agora! 
Podem seguir viagem 
tranquilamente à fronteira 
Oeste. Ande 6 casas e pare 
em Alegrete.

Em Alegrete você recebe 
informações de que a fronteira Sul 
está segura para ser feita a 
travessia. Em Rivera, receberá 
instruções de companheiros de 
onde deverá ir e em que local você e 
seus filhos poderão ficar no 
Uruguai. Siga 2 casas ao Sul, pare 
em Rivera.

Você já passou por viagens bem longas e 
difíceis com seus filhos. Ao chegar em 
Rivera um companheiro da Rede de 
Solidariedade oferece a possibilidade de 
continuar a viagem de avião até 
Montevidéu, onde terá estadia na casa do 
companheiro Gutiérrez e onde poderão 
desenvolverão planos de resistência fora 
do país. Siga a seta amarela de Rivera 
para Montevidéu. Boa viagem!
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Personagem 2
7ª Rodada

Personagem 3
1ª Rodada

Personagem 3
2ª Rodada

Personagem 3
3ª Rodada

Pelas possibilidades de 
articulação com os movimentos 
locais de esquerda, você decide 
ficar em Montevidéu com seus 
filhos, denunciando a ditadura 
brasileira, refugiando 
perseguidos e aguardando um 
melhor momento para voltar ao 
seu país. Boa Sorte!

Você se chama João e é 
estudante universitário do Rio de 
Janeiro - RJ, pertence a 
Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR). Chegou em Porto Alegre 
por instruções do Frei Tito sobre 
a travessia de fronteira. E 
necessário que saia do país,  pois 
você está na lista dos terroristas 
mais procurados  do país.

Você está sendo perseguido 
pelo DOPS, não fique parado! 
Ande 1 casa.

Dessa vez você conseguiu escapar 
do DOPS, um amigo o acolheu e 
despistou os agentes. Com ele, 
você pegou informações muito 
importante de que Frei Beto está  
organizando um esquema de 
fronteiras. Encontre-se com a 
Rede de Solidariedade em 
Alegrete, ande 7 casas.
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Personagem 3
4ª Rodada

Personagem 3
5ª Rodada

Personagem 3
6ª Rodada

Personagem 3
7ª Rodada

Você seguirá viagem com o auxílio 
da Rede de Solidariedade e ficará 
em Santana do Livramento até 
novas instruções sobre contatos 
no Uruguai. Ande 2 casas em 
direção a fronteira Sul, pare em 
Rivera. 

Você chegou em Santana do 
Livramento e encontrou com a 
representante de Frei Betto, o 
qual está ajudando na travessia 
para o Uruguai. Com ele, você 
conseguiu documentos novos. 
Atravesse a fronteira e siga 
viagem. Ande 8 casas até 
Montevidéu! Boa sorte!

Você chegou em Montevidéu e 
encontrou outros companheiros 
da luta armada que planejavam 
retornar ao Brasil e seguir 
pegando em armas. Sua tarefa 
agora é reunir companheiros que 
desejam seguir o mesmo caminho. 

Com o grupo organizado, você 
viaja para Cuba para fazer um 
curso de guerrilha e depois 
retornar ao Brasil.
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Personagem 4
1ª Rodada

Personagem 4
2ª Rodada

Personagem 4
3ª Rodada

Personagem 4
4ª Rodada

Você é Paulo, músico conhecido de 
Minas Gerais. Não pertence a 
nenhuma organização política. Faz 
músicas consideradas subversivas. 
Cuidado! O DOPS o considera 
perturbador da ordem e um 
cidadão contra seu país. É melhor 
deixá-lo para não ser preso.

Você resolveu não esperar 
instruções da Rede de 
Solidariedade e decidiu 
atravessar a fronteira sozinho de 
carro. Esperamos que tenha a 
sorte de encontrar algum 
companheiro pela estrada! Ande 5 
casas e pare em Santa Maria. 

Em Santa Maria, você achou que 
estivesse sendo perseguido e 
tomou um caminho alternativo  
para a fronteira Sul. Ande 3 
casas e pare em Bagé.

Suas suspeitas estavam certas! Você 
estava sendo perseguido desde Porto 
Alegre por ser suspeito de traçar as 
rotas alternativas de fuga do país! Em 
uma parada policial em Bagé seu carro foi 
revistado e os agentes encontraram na 
sua bagagem letras de músicas, alguns 
livros de Marx e vários panfletos contra 
a ditadura. Os agentes tiraram você do 
jogo e o levaram preso para o DOPS, 
onde você ficará por 6 meses.  
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Personagem 4
5ª Rodada

Personagem 5
1ª Rodada

Personagem 5
2ª Rodada

Personagem 5
3ª Rodada

Foi noticiado em rádios e jornais 
sua prisão como "O Exército de um 
homem só: tentativa de fuga de 
subversivo solitário". Após essa 
operação, o DOPS bloqueou alguns 
caminhos alternativos para a fuga 
do país. A Rede de Solidariedade 
está traçando novas rotas de 
acesso para as fronteiras.

Você  chama-se Ana e receberá 
informações diretas de Porto 
Alegre, do Frei Betto, para 
auxiliar outros companheiros na 
travessia em direção a outros 
países da Cone Sul.

Você conseguiu contatos com outros 
companheiros de diferentes 
organizações em Porto Alegre, 
montando assim a Rede de 
Solidariedade. O primeiro objetivo é 
traçarem uma rota até as fronteiras. 
Para isso terá que existir pontos 
seguros e estratégicos de encontro 
para a travessia para o Uruguai e 
Argentina. Vá para Alegrete, ande 8 
casas.   

Você definiu dois pontos 
geográficos estratégicos e um 
grupo responsável para cada ponto. 
O primeiro ponto é em Uruguaiana e 
o segundo é em Santana do 
livramento o qual você será 
responsável por ajudar 
companheiros na travessia para o 
Uruguai. Ande 2 casas em direção a 
fronteira Sul e pare em Rivera. 
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Personagem 5
4ª Rodada

Personagem 5
5ª Rodada

Personagem 5
6ª Rodada

Personagem 5
7ª Rodada

Você está na fronteira! Agora precisa 
ter muito cuidado para não levantar 
suspeitas, afinal de contas os agentes 
do DOPS estão de tocaia e é muito 
difícil identificá-los. Não chame atenção 
e cuidado com quem você conversa. 
Companheiros irão procurá-lo para 
conseguirem novos documentos de 
identidade e contatos no Uruguai. Não 
se mova! Boa Sorte! 

Um companheiro entregou a você 
passagens de avião para duas pessoas, 
dê preferência para pessoas com 
problemas de saúde ou  para crianças 
acompanhadas de adulto! Para essas 
pessoas, você designará abrigo na casa 
de um companheiro em Montevidéu, 
onde será organizado o movimento de 
resistência fora do país!

Você ajudou durante muito mesmo a 
travessia na mesma fronteira e isso 
acabou chamando a  atenção dos 
agentes. Com medo de ser pego, você 
entra em contato com Frei Betto. Na 
próxima rodada você receberá novas 
instruções! Fique atento!

Infelizmente, a repressão está 
altamente organizada e as conexões 
repressivas Uruguai-Brasil-Argentina 
estão atuando de forma sistemática. O 
esquema de fronteiras foi desmontado. 
Siga para o Chile e encontre lá outros 
companheiros que estão auxiliando no 
governo de Salvador Allende.
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    Atividade 2 – Refugiados e Asilados Políticos 

Não foi a primeira vez na história, com a ditadura civil-militar brasileira, que 
pessoas precisaram deixar seus países de forma clandestina por motivos 
políticos. Muitas situações parecidas aconteceram em países que passaram por 
governos ditatoriais e totalitários. Entretanto, essa não é uma história que 
ficou apenas no passada. Muitas pessoas ainda passam por isso no tempo 
presente.
Sabendo disso, a proposta é que agora você faça, com o mesmo grupo que jogou 
o Jogo das Fronteiras, uma breve pesquisa sobre a existência de refugiados e 
asilados políticos, a diferença entre os dois, de onde estão saindo, para onde 
estão indo e por qual motivo, especificamente, estão deixando seus países. 
Escreva um breve relato da pesquisa e compartilhe com seus colegas.
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