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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!
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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.
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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. 
              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.
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           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 da construção e do 
funcionamento dos Esquemas Repressivos e da Tortura, escolhemos o processo de 
Antônio Pinheiro Salles.

Conhecido como Ferreira, Antônio Pinheiro Salles era natural da cidade de 
Jordânia localizada no estado de Minas Gerais. Jornalista, foi militante do Partido 
Operário Comunista (POC) e do Movimento Comunista Revolucionário (MCR), duas 
organizações da esquerda armada que combateram a Ditadura. Desde o AI-5, 
Pinheiro Salles passou a viver na clandestinidade e participou efetivamente da luta 
armada. Foi preso em Porto Alegre em dezembro de 1970 quando tinha 32 anos de 
idade. Ficou preso por nove anos em mais de uma dezena de presídios, sofrendo 
uma série de torturas e privações. Entre os anos de 1970 a 1974 passou por prisões 
como o DOPS, o VI Regimento de Cavalaria, a Ilha das Pedras, o Presídio Central e a 
Penitenciária Estadual do Jacuí no estado do Rio Grande do Sul e no DOPS e no DOI-
CODI (OBAN), Presídio Tiradentes, Presídio Hipódromo no estado de São Paulo. 

No processo do ex-preso, encontramos referências aos torturadores e/ou aos 
responsáveis pelas torturas por ele sofridas. Em Porto Alegre, quando preso no 
DOPS, ficou sob o comando de Pedro Seelig e Nilo Hervelha. Do período em que 
esteve no Presídio central, denuncia Alípio Cabral. No estado de São Paulo, pelo 
menos dois nomes são citados: Carlos Alberto Brilhante Ustra, do DOI-CODI e Sérgio 
Paranhos Fleury do DOPS. Condenado pela Justiça Militar, nos anos de 1975 a 1979, 
Pinheiro Salles permaneceu no Presídio da Justiça Militar Federal (Presídio Político 
de São Paulo) onde cumpriu a pena prevista no artigo 28 da Lei de Segurança 
Nacional de 1969 (Decreto-Lei 898/69). Em 28 de agosto de 1979 deixou a prisão, 
beneficiado pela Anistia.

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 Antônio 
Pinheiro Salles acompanhado de breves questionamentos propostos para facilitar a 
compreensão do aluno e suscitar o debate; (3) Para Saber Mais – vídeo da CNV, 
Entrevista de Pinheiro Salles ao Portal 247 e Divulgação do Livro Confesso que peguei 
em armas; (4) Atividade 1 – Torturas, o que são?; (5) Atividade 2 –  A Participação 
Civil na Repressão; e (6) Atividade 3 – Tortura nunca mais! - disse um ex-preso.

              

Esquemas Repressivos e Tortura
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Assunto Esquemas Repressivos e Tortura

Série/Ano 3º anos do Ensino Médio

Carga Horária Oito períodos

Objetivos Auxiliar na compreensão da construção de todo um aparato 
repressivo que sustentou a ditadura e da utilização da tortura 
como método sistemático aplicado por esse esquema montado 
para varrer do território nacional qualquer tipo de oposição à 
Ditadura Civil-militar brasileira.

Conceitos Tortura; Terrorismo de Estado; Repressão; Esquemas 
Repressivos; Participação Civil.

Materiais Pedagógicos Texto pedagógico; seleção de partes do Processo de 
Indenização; sugestões de filme e documentário; 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°) Explorar Para Saber Mais;

5°) Atividade 1 – Torturas, o que são?;

6°) Atividade 2 –  A Participação Civil na Repressão.

7°) Atividade 3 –   Tortura nunca mais! - disse um ex-preso

Habilidades desenvolvidas Leitura e escrita; aprendizagens conceituais;

Recursos Materiais Cópias do material Pedagógico; filme Pra Frente Brasil; 
Documentário Cidadão Boilesen; internet.

Sugestão Metodológicas

Observação

Esquemas Repressivos e Tortura

Na atividade 1, os alunos devem recortar cada uma das imagens, das cartas 
de descrição das torturas e das cartas com o nome das torturas e 
reorganizá-las em um dossiê. Tanto essa atividade, quanto a elaboração das 
maquetes podem ser realizadas em grupos. Da mesma forma, a atividade 2 
também pode ser trabalhada em grupos. Já na atividade 3, indicamos 
escritas individuais dos alunos.
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Materiais Didático -Pedagógicos

●Texto Esquemas Repressivos e Tortura;
●Fonte arquivística digitalizada e comentada;
●Proposta de Atividade
 

Esquemas Repressivos e Tortura
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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 

Esquemas Repressivos e Tortura
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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 a atuar.   
      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.

Esquemas Repressivos e Tortura
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Esquemas Repressivos e Tortura

E para que isso fosse possível, foi necessário 
a montagem de um grande aparelho repressivo que 
sustentasse a ditadura tanto pela aparente 
legalidade previstas por legislações como os Atos 
Institucionais e a Leis de Segurança Nacional, 
quanto pelos métodos sistemáticos de tortura 
praticados ilegalmente pelas forças armadas e 
exércitos.

Os Atos Institucionais e a autoridade 
absoluta dos  mandatários militares  asseguravam o 

trabalho das forças repressivas, fossem quais fossem os métodos utilizados. No 
entanto, mais que o aparelhamento de uma guerra aberta foi a guerra suja que se 
travou, ao nível dos interrogatórios, das investigações sigilosas, da escuta telefônica, 
do armazenamento e processamento de informações acerca de atividades 
consideradas oposicionistas que caracterizou o terror do período.

Contra a ameaça da segurança nacional, ideia 
influenciada pela Doutrina de Segurança Nacional que 
pregava o combate ao inimigo externo e interno, estava 
justificado o sacrifício da liberdade, das garantias 
constitucionais, dos direitos da pessoa humana. O 
inimigo, para eles, estava entre o povo brasileiro. Isso 
impôs uma modificação profunda na estrutura do 
sistema de segurança do Estado que como resultado, 
acarretou numa contínua proliferação de órgãos e 
regulamentos   de   segurança,   além   de  uma   enorme 
autonomia dos organismos criados. Nesse caso, junto da Escola Superior de Guerra, 
surgiu o Sistema Nacional de Informação (SNI), órgão responsável pela produção e 
operação de informações – além da agência central sediada em Brasília, existiram oito 
agências regionais, de Manaus a Porto Alegre. Com esse crescimento, surgiu a 
necessidade de maior integração entre os organismos repressivos já existentes entre 
as Forças Armadas, a Polícia Federal e as Policias Estaduais para melhorar a eficiência 
dos mecanismos de repressão e controle. 

Essa integração seria testada pela primeira vez em 
São Paulo no ano de 1969, quando foi criada a Operação 
Bandeirantes (OBAN) que recebia verbas de multinacionais 
como o Grupo Ultra, Ford, General Motors e outros. Tinha 
sua sede localizada na rua da Tutóia e, embora não fosse 
formalmente vinculada ao II Exército, era composta por 
efetivos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da 
Polícia Política, do Departamento de Polícia Federal, Polícia 
Civil, Força Pública e Guarda Civil. Com essa estrutura e 
garantida vitórias na chamada “luta contra a subversão”, a 
OBAN  serviu  de inspiração  para a 

implantação no ano de 1970, em escala nacional, de organismos oficiais que receberam o 
nome de Departamento de Operações de Informações – Centro de Operações e de 
Defesa Interna (DOI-CODI). Comandavam efetivamente todos os organismos de 
segurança, sejam das forças armadas ou das polícias estaduais e federais.



  
Resistência à Ditadura Civil-Militar - das fontes arquivísticas para a sala de aula, 50 anos depois 16

 

Esquemas Repressivos e Tortura

Dotados de existência legal, comandados por um oficial do 
Exército, providos com dotações orçamentárias regulares, 
os DOI-CODIS, passaram a ocupar o primeiro posto na 
repressão política e na lista das denúncias sobre violações 
aos Direitos Humanos. Enquanto isso, tanto o DOPS 
(Departamento de Ordem Política e Social, de âmbito 
estadual), como as delegacias regionais do DPF 
(Departamento de Polícia Federal) prosseguiram atuando 
também em faixa própria, em todos os níveis de repressão: 
investigando, prendendo, interrogando e, conforme 
abundantes denúncias, torturando e matando. O DOPS de 
São Paulo, do delegado Sérgio Paranhos Fleury, além de 
torturar e   matar   inúmeros    oposicionistas   também   foi 

responsável pelo “Esquadrão da Morte”, que assassinou centenas de brasileiros. 
Tais órgãos funcionavam dentro e fora da legalidade, 

salvaguardados pela Lei de Segurança Nacional e todo o rigor 
punitivo nela contido. Nela estava presente, em primeiro lugar, 
a segurança para o regime, sendo abolidos os postulados da 
democracia na medida em que não eram tolerados os 
antagonismos internos, postura considerada como crime. Os 
executores, longe de qualquer censura ou limites, exerceram 
toda sorte de violências e atos coercitivos como prisões 
arbitrárias, sequestros, tortura, assassinatos, 
desaparecimentos seguido de mortes que colocaram a 
Ditadura Civil-militar brasileira dentro dos marcos dos 
regimes de terrorismo de estado, cujas características eram 
a transgressão dos marcos da repressão legal e da adoção de 
métodos não convencionais para aniquilar a oposição política, o 
protesto social, seja armado ou não, e a construção de uma cultura generalizada do 
medo.

Para entender um pouco melhor o funcionamento desse aparelho repressivo e das 
torturas nos seus porões praticadas, vamos conhecer um dos personagens que viveu 
esse período, que foi preso em diversas instituições e que foi torturado..

http://www.torturanuncamais-rj.org.br/

Você já ouviu falar de uma 
organização chama Grupo Tortura 

Nunca Mais, que luta pelo 
esclarecimento e punição dos 

crimes  ocorridos durante a 
ditadura e que luta pela defesa dos 

direitos humanos?
Quem sabe esse não seria um bom 

momento para conhecer o 
trabalho do Grupo?

Grupo 
Tortura Nunca Mais/RJ



  
Resistência à Ditadura Civil-Militar - das fontes arquivísticas para a sala de aula, 50 anos depois 17

A partir de agora, vamos entrar em contato com algumas partes do processo de 
Antonio Pinheiro Salles, perseguido, preso e torturado durante a Ditadura Civil- 
Militar. Vamos conhecer um pouco da sua história?

Esquemas Repressivos e Tortura

Nosso personagem!!!!
Consegue identificar o nome 

dele???
Ele entrou com um pedido de 

indenização contra o estado do Rio 
Grande do Sul no ano de 1998.

Será que ele foi indenizado? Qual 
será a história de militância dele? 

O que a história dele pode nos 
informar sobre a repressão???
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Essa é a ficha de 
identificação do nosso 
personagem. Qual era 

sua profissão? 
Quantos anos ele tinha 

quando foi preso???

Quando ele foi 
preso?? Por que foi 
preso?? Por quanto 

tempo permaneceu na 
prisão?? Em quais 

locais esteve preso??? 
O que alega ter 

sofrido na prisão?? O 
que são sevícias???

Em quais 
organizações 

Pinheiro Salles 
militava?? Como 

essas organizações 
atuavam na 

resistência à 
Ditadura????

Quais as 
consequências 
relatadas por 

Pinheiro Salles após 
o período em que 
esteve preso??? 

Por que ocorreram 
essas 

consequências??

Nesse trecho, 
Pinheiro Salles 

cita dois métodos 
de tortura pelos 

quais passou. 
Quais são??? Você 

já ouviu falar 
neles???
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Esquemas Repressivos e Tortura

Nesse documento, 
encontramos informações 

muito importantes, trata-se 
de um Mandado de Prisão. 

Você consegue identificar no 
documento a data em que ele 
foi expedido??? O que há de 

estranho nessa data com 
aquela apontada por Antônio 

como sendo o início do 
cárcere???

Parece que trata-se de 
informações sobre uma 

condenação judicial. 
Podemos pensar que ele 
foi e permaneceu preso 
dois anos antes da sua 

condenação?? O que ele 
teria feito para que sua 
liberdade fosse retirada 

antes mesmo de sua 
condenação???

Por qual motivo ele foi 
condenado??? Você sabe o que 
diz o artigo 28 e o 49 do Lei de 
Segurança Nacional – Decreto 

Lei 898/69???
Que tipo de perigo você acha 

que ele representava à 
sociedade??? E para a ordem de 

um Estado ditatorial???
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Esquemas Repressivos e TorturaEsse é um trecho de 
um livro escrito por 
Índio Vargas, que 

também foi um 
preso político. 

Guerra é guerra, 
dizia o torturador é 

o nome da obra.

Nele o autor 
rememora um 

episódio no qual 
encontrou Antônio 
Pinheiro Salles na 

prisão. De qual 
prisão estamos 

falando???

De que cena trata 
esse trecho do 

livro??? Quem era 
Nilo Hervelha??? 

Você já ouviu falar 
dele ou de outros 

como ele???
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Esse é um livro de poesias 
escrito por Pinheiro Salles. Trata-se

 de uma produção independente, 
portanto não há referência de Editora. 
As poesias que compõem a obra foram 

escritas durante o período em que 
Antônio esteve preso em diversas 
Instituições. As duas abaixo, foram 

escritas em 1970, quando esteve preso 
no DOPS de Porto Alegre.

Por que será que 
Pinheiro Salles 

escrevia enquanto 
estava preso? Que 
significado teria 
para ele o ato de 

escrever?

Ossos de irmãos? Restos 
de rótulas dilaceradas? 
Casas onde se forjava o 

novo mundo? Merda 
consumada? Porões das 
Galerias onde escarram 

os carrascos?

Sangue? Gritos e 
Gemidos? Humilhação 
do membros nus? Fios, 

alicates e macabros 
instrumentos? Refúgio 
em outro reino? Será 

que conseguimos 
interpretar algumas 

dessas ideias???
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Além do livro de 
poesias, o autor 

também escreveu 
um livro de 

Memórias, chamado 
de Confesso que 
peguei em armas.

Nesse trecho
do livro Pinheiro 
Salles elenca uma 
série de nomes 
de pessoas que 

foram 
responsáveis por 

torturas no 
DOPS de Porto 
Alegre. Você 
identifica??

Parece que
 a lista de 

torturadores 
é grande!!!

Você já 
conhecia 

alguns desses 
nomes? Se 
não,  você 
arriscaria 
dizer o por 

quê???
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Esquemas Repressivos e Tortura

Excerto de 
texto da 
Anistia 

Internacional 
anexado ao 
processo

Você já leu no texto de 
introdução da temática algo 

relacionado a segurança do Estado, 
não?! Que Estado é esse? Que 

segurança é essa? Por que se violou 
essa “propriedade vital de qualquer 
um”? Estamos falando de tortura. 
Além das consequências imediatas 
para a pessoa que foi torturada e 
para a sociedade que conviveu com 

essa prática, o texto aponta para as 
consequências futuras. Você acha 
que nossa sociedade hoje, convive 
ainda com essas consequências?
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Essa é a parte do processo 
que chamamos de memorial, na 

qual o preso relatava aquilo 
que achava relevante ser 
informado à Comissão que 

avaliava os pedidos de 
indenização. Pinheiro Salles 

inicia seu relato com um texto 
que Drummond escreveu sobre 
ele quando leu uma carta que 
Antônio escreveu para sua 

companheira.

Ele declara 
que foi 

sequestrado. 
Por que?

Aqui 
encontramos a 
identificação, 

feita por 
Salles, de 

algumas das 
prisões pelas 
quais passou. 
Quais são?? Aqui temos a 

descrição de algumas 
consequências da 

tortura.
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Esquemas Repressivos e Tortura
Segue um relato de 
torturas sofridas no 

DOPS de Porto 
Alegre que se 

localizava onde é hoje 
o Palácio da Polícia.
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Então, a partir 
dessa leitura, foi 

possível imaginar o 
que é ser 

torturado? O que é 
e para que serve 

uma tortura? E por 
que o Estado 

brasileiro até hoje 
possui dificuldades 

de assumir que 
torturou de forma 

sistemática pessoas 
no período da 
ditadura???
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Em outro documento 
anexo ao processo 
descobrimos que 

Pinheiro Salles foi 
condenado pela 

Justiça Militar. Parte 
da sua pena, foi 

cumprida no Presídio 
Político de São Paulo.

Nesse presídio 
estavam concentradas 
as pessoas que haviam 
sido condenadas por 

crimes de ordem política. 
Naquele local, pelo que 
sabemos de Salles, não 

ocorreram torturas como 
em outras prisões por 

onde passou.

No entanto, além 
do cerceamento da 
liberdade, outros 

direitos foram 
infringidos, como o 

relatado nessa 
crônica de Carlos 

Drummond de 
Andrade. 

Drummond teve 
acesso a uma carta 
que Salles escreveu 

para sua companheira 
quando lhe foi negado 

o direito a visitas 
como uma forma de 

punição por mal 
comportamento.
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Esse é um 
depoimento de uma 

testemunha apontada 
por Pinheiro Salles, 
Índio Brum Vargas, 

que presenciou o 
estado físico no qual 
Antônio ficou após 
uma das sessões de 
tortura pelas quais 

passou.

Essa é uma parte do 
processo na qual consta a 

decisão da Comissão. 
Pinheiro Salles foi 

indenizado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul, que 

assumiu as 
responsabilidades pelos 
maus-tratos e sevícias 

sofridos por ele durante 
a Ditadura.
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Para Saber Mais!!!

Esquemas Repressivos e Tortura

Atividade 1 – Torturas, o que são?
Além do relato de Pinheiro Salles, muitos outros relatos foram 

decisivos para que conhecêssemos parte da história desse período, como 
por exemplo este livro.

O livro Brasil: Nunca Mais foi resultado do projeto de mesmo nome 
desenvolvido por uma equipe de mais de 30 pessoas coordenadas por Dom 
Evaristo Arns, Rabino Henry Sobes, Pastor presbiteriano Jaime Wright. 
Realizado clandestinamente entre 1979 e 1985, o projeto foi responsável 
pela sistematização de informações de mais de um milhão de páginas 
contidas em 707 processos do Superior Tribunal Militar, capazes de 
revelar uma parte importante da repressão política no Brasil durante a 
Ditadura.

A obra é o relatório completo da análise das denúncias, contidas nos 
processos, feitas em juízo por opositores ao regime de 64. Elas tiveram 
papel   fundamental   na   identificação  e   denúncia  dos  torturadores, das 

perseguições, dos assassinatos, dos desaparecimentos, das torturas, dos locais de tortura mantido 
pelo aparelho repressivo do estado e dos dos praticados nas delegacias e unidades militares.

Desse livro, foi retirado algumas descrições de torturas relatadas por pessoas  cujos 
processos foram encontrados no Superior Tribunal Militar. Vocês devem formar grupos de cinco 
pessoas e, a partir de agora encontrar correspondência entre os relatos, as imagens e os nomes de 
cada tipo de tortura e construir um dossiê. Depois disso, cada grupo deverá escolher um tipo de 
tortura e construir uma maquete que a ilustre. Todas juntas devem compor uma exposição da turma.

http://www.brasil247.com/pt/247/goias247/115858/Jornalist
a-relata-o-horror-nos-c%C3%A1rceres-da-ditadura.htm
 

Pinheiro Salles em 
entrevista ao 

Portal 247

Vídeo de 
Audiência 
Pública da 
CNV com 

Pinheiro Salles

https://www.youtube.com/watch?v=0
ZElrXBQegE
 

Livro escrito por 
Pinheiro Salles, 

Confesso que peguei 
em Armas é uma 
narrativa sobre a 

resistência, a 
repressão e os nove 

anos de cárcere 
vividos durante  a 

Ditadura.
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(…) consiste numa barra de ferro que é 
atravessada entre os punhos amarrados e 
a dobra do joelho, sendo o “conjunto” 
colocado entre duas mesas, ficando o 
corpo do torturado pendurado a cerca de 
20 ou 30 cm do solo. Este método quase 
nunca é utilizado isoladamente, seus 
“complementos” normais são 
eletrochoques, a palmatória e o 
afogamento.
(Augusto César Salles Galvão, estudante, 
21 anos, Belo Horizonte; carta de 1970, 
escrita a punho)

(…) é dado por um telefone de campanha 
do Exército que possuía dois fios longos 
que são ligados ao corpo, normalmente nas 
partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, 
língua e dedos. ( Augusto César Salles 
Galvão, estudante, 21 anos, Belo Horizonte; 
carta de 1970, escrita a punho)

(…) existiam duas outras máquinas que são 
conhecidas, na linguagem técnica da eletrônica, 
como dobradores de tensão, ou seja, a partir da 
alimentação de um circuito eletrônico por 
simples pilhas de rádio se pode conseguir 
voltagem de 500 ou 1000 volts, mas, com 
correntes elétricas pequenas, como ocorreu nos 
cinescópios de televisão, nas bobinas de carro; 
que essas máquinas possuíam três botões que 
correspondiam a três seções, fraca, média e 
forte, que eram acionadas individual ou em 
grupo, o que, nesta dada hipótese, somavam as 
voltagens das três seções; ( José Milton 
Ferreira de Almeida, 31 anos, engenheiro, Rio; 
auto de qualificação e interrogatório de 1976)

(…) Teve introduzido em suas narinas, na 
boca, uma mangueira de água corrente, a 
qual era obrigado a respirar cada vez que 
recebia uma descarga de choques 
elétricos. (José Milton Ferreira de 
Almeida, 31 anos, engenheiro, Rio; auto de 
qualificação e interrogatório de 1976)
(…) afogamento por meio de uma toalha 
molhada na boca que constitui: quando já 
se está quase sem respirar, recebe um 
jato d'água nas narinas. (Leonardo 
Valentini, 22 anos, instrumentador 
metalúrgico, Rio; auto de qualificação e 
interrogatório, 1973)

(…) também recebeu choque elétrico (…) 
uma cadeira elétrica de alumínio, tudo isso 
visando obtenção de suas declarações. 
(Manoel Cyrillo de Oliveira Netto, 23 anos, 
estudante, São paulo; auto de qualificação 
e interrogatório, 1973)

(…) Despida brutalmente pelos policiais, fui 
sentada na “cadeira do dragão”, sobre uma 
placa metálica, pés e mãos amarrados, fios 
elétricos ligados ao corpo tocando língua, 
ouvidos, olhos, pulsos, seios e órgãos 
genitais. (Marlene de Souza Soccas, 35 
anos, dentista, São paulo; carta ao juiz 
auditor, 1972)

(…) que inúmeras foram as vezes em que foi 
jogado a um cubículo que denominavam de 
“geladeira”, que tinha as seguintes 
características: sua porta era do tipo 
frigorífico, medindo cerca de 2 metros por um 
metro e meio; suas paredes eram todas pintadas 
de preto, possuindo uma abertura gradeada 
ligada a um sistema de ar frio; que, no teto 
dessa sala, existia uma lâmpada fortíssima; que, 
ao ser fechada a porta ligavam produtores de 
ruídos cujo som variava do barulho de uma 
turbina de avião a uma estridente sirene de 
Fábrica. (Gildásio Westin Cosenza, 28 anos, 
radiotécnico, Ri; auto de qualificação de 
interrogatório, 1975)
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(…) era uma estrutura metálica, 
desmontável, (…) que era constituído de 
dois triângulos de tubo galvanizado em que 
um dos vértices possuía duas meia-luas em 
que eram apoiados e que, por sua vez, era 
introduzida debaixo de seus joelhos e 
entre as suas mãos que eram amarradas e 
levadas até os joelhos.
(José Milton Ferreira de Almeida, 31 anos, 
engenheiro, Rio; auto de qualificação e 
interrogatório de 1976)

(…) que foi conduzido às dependências do 
DOI-CODI, onde foi torturado nu, após 
tomar um banho pendurado no pau-de-
arara, onde recebeu choques elétricos, 
através de um magneto, em seus órgãos 
genitais e por todo o corpo, (…) foi-lhe 
amarrado um dos terminais do magneto 
num dedo de seu pé e no seu pênis, onde 
recebeu descargas sucessivas, a ponto de 
cair no chão. (José Milton Ferreira de 
Almeida, 31 anos, engenheiro, Rio; auto de 
qualificação e interrogatório de 1976)

(…) um magneto cuja característica era produzir 
eletricidade de baixa voltagem e alta 
amperagem; que essa máquina por estar 
condicionada em uma caixa vermelha recebia a 
denominação de “pimentinha”. (Gildásio Westin 
Cosenza, 28 anos, radiotécnico, Ri; auto de 
qualificação de interrogatório, 1975)

(…) dobradores de tensão alimentados à pilha, 
que, ao contrário do magneto, produzem 
eletricidade de alta voltagem e baixa 
amperagem, como as dos cinescópios de TVs; 
que, esta máquina produzia faísca que queimava 
a pele e provocava choques violentos. ( Gildásio 
Westin Cosenza, 28 anos, radiotécnico, Ri; auto 
de qualificação de interrogatório, 1975)

(…) o afogamento é um dos “complementos” 
do pau-de-arara. Um pequeno tubo de 
borracha é introduzido na boca do 
torturado e passa a lançar água. (Augusto 
César Salles Galvão, estudante, 21 anos, 
Belo Horizonte; carta de 1970, escrita a 
punho)

(…) sentou-se numa cadeira conhecida 
como cadeira do dragão, que é uma cadeira 
extremamente pesada, cujo assento é de 
zinco, e que na parte posterior tem uma 
proeminência para ser introduzido um dos 
terminais da máquina de choque chamado 
magneto; que além disso, a cadeira 
apresentava uma travessa de madeira que 
empurrava as suas pernas para trás, de 
modo que a cada espasmo de descarga as 
suas pernas batessem na travessa citada, 
provocando ferimentos profundos. (José 
Milton Ferreira de Almeida, 31 anos, 
engenheiro, Rio; auto de qualificação e 
interrogatório de 1976)

(…) que foi colocado nu em um ambiente de 
temperatura baixíssima e dimensões reduzidas, 
onde permaneceu a maior parte dos dias que lá 
esteve; que nesse mesmo local havia um excesso 
de sons que pareciam sair do teto, muito 
estridentes, dando a impressão de que os ouvidos 
iriam arrebentar. (José Mendes Ribeiro, 24 
anos, estudante de Medicina, Rio; auto de 
qualificação e interrogatório, 1977)
(…) que, sendo, de novo, encapuzado, foi levado 
para um local totalmente fechado cujas paredes 
eram revestidas de eucatex preto, cuja 
temperatura era extremamente baixa; (…) que, 
naquela sala ouvia sons estridentes, 
ensurdecedores, capaz até de produzir a loucura. 
(José Augusto Dias Pires, 24 anos, jornalista, 
Rio; auto de qualificação e interrogatório, 1977)
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(…) havia também, em seu cubículo, a lhe 
fazer companhia, uma jiboia de nome 
“Miriam”. (Leonardo Valentini, 22 anos, 
instrumentador metalúrgico, Rio; auto de 
qualificação e interrogatório, 1973)

(…) que lá na P. Ex. Existe uma cobra de 
cerca de dois metros a qual foi colocada 
junto com o acusado em uma sala de dois 
metros por duas noites. (Dalton Godinho 
Pires, 31 anos, auxiliar de escritório, Rio; 
auto de qualificação e interrogatório, 
1973)

(…) que levou ainda um soro de Pentatotal, 
substância que faz a pessoa falar, em 
estado de sonolência. (Olderico Campos 
Barreto, 31 anos, lavrador, Salvador; auto 
de qualificação e interrogatório, 1979)

(…) havendo, inclusive, sido jogada uma 
substância em seu rosto que entende ser 
ácido que a fez inchar. (Jussara Lins 
Martins, 24 anos, cabeleireira, Minas 
Gerais; auto de qualificação e 
interrogatório, 1972)

De abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a 
tortura no Brasil passou, com o Regime Militar, à 
condição de “método científico”, incluindo em currículos 
de formação de militares. O ensino deste método de 
arrancar confissões e informações não era meramente 
teórico. Era prático, com pessoas realmente torturadas, 
servindo de cobaias neste macabro aprendizado.
(…) Na Polícia do Exército, a supte. foi submetida a 
espancamento inteiramente despida, bem como a choques 
elétricos e outros suplícios, com o “pau-de-arara”. 
Depois de conduzida à cela, onde foi assistida por 
médico, a supte. foi, após algum tempo, novamente 
seviciada com requintes de crueldade numa 
demonstração de como deveria ser feita a tortura; em 
seu depoimento na Justiça Militar, Dulce reitera a 
denúncia:...que no dia 14 de outubro foi retirada da cela 
e levada onde estavam presentes mais de vinte oficiais e 
fizeram demonstração de tortura com a depoente. 
(Dulce Chaves Pandolfi, 24 anos, presa no Rio, petição 
anexada ao autos em 1970)

(…) que na PE (Polícia do Exército) da GB, 
verificaram o interrogado e seus companheiros 
que as torturas são uma instituição, vez que, o 
interrogado foi o instrumento de 
demonstrações práticas desse sistema, em uma 
aula de que participaram mais de 100 (cem) 
sargentos e cujo professor era um Oficial da 
PE, chamado Tnt. Ayton que, nessa sala, ao 
tempo em que se projetavam “slides” sobre 
tortura, mostrava-se na prática para a qual 
serviram o interrogado, Mauricio Paiva, Afonso 
Celso, Murilo Pinto, P. Paulo Bretas, e, outros 
presos que estavam na PE-GB, de cobaias. 
(Ângelo Pezzuti da Silva, 23 anos, preso em 
Belo Horizonte e torturado no Rio, narrou ao 
Conselho de Justiça Militar de Juiz de Fora, em 
1970)

Essa é uma modalidade de tortura que 
acompanhava outras. Praticamente todos 
os presos políticos passaram por ela.

(…) recebia murros (…)

(…) que sofreu espancamento por diversos 
dias.
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Tipo de agressão física que acompanhava 
quase todas as modalidades de tortura.

(…) o interrogado sofreu espancamento 
com um cassetete de alumínio nas nádegas, 
até deixá-lo, naquele local, em carne viva.

(…) a palmatória é uma borracha grossa, 
sustentada por um cabo de madeira.

Pau-de-arara

Choque Elétrico

Pimentinha/
Dobradores de Tensão

Afogamento

Cadeira do Dragão

Geladeira

Insetos e Animais

Produtos Químicos

Aulas de Tortura

Espancamento

(…) que foi transferida para o DOI da P. 
Ex. da B. Mesquita, onde foi submetida a 
torturas com choque, drogas, sevícias 
sexuais, exposição de cobras e baratas; 
que essas torturas eram efetuadas pelos 
próprios oficiais. (Janete de Oliveira 
Carvalho, 23 anos, secretária, Rio; auto de 
qualificação e interrogatório, 1973)
(…) a interrogada quer ainda declarar que 
durante a primeira fase do interrogatório 
foram colocadas baratas sobre o seu 
corpo, e introduzida uma no seu ânus. 
(Lúcia Maria Murat Vasconcelos, 23 anos, 
estudante, Rio e Salvador; auto de 
qualificação e interrogatório, 1972)
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Créditos: exposição A Sala Escura da Tortura

Créditos: referência não identificada
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Créditos: exposição A Sala Escura da Tortura

Créditos: cena do filme Estado de Sítio (1972)
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Créditos: charge do Latuff (2009)

Créditos: cena do filme Batismo de Sangue (2007)
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Créditos: cena da novela Amor e Revolução (SBT-2011)

Créditos: referência não identificada
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Créditos: exposição A Sala Escura da Tortura

Créditos: referência não identificada
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Créditos: cena da novela Amor e Revolução (SBT-2011)

Créditos: cena da novela Amor e Revolução (SBT-2011)
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Créditos: cena da novela Amor e Revolução (SBT-2011)

Créditos: referência não identificada
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Créditos: referência não identificada 

Créditos: Cenas da novela Amor e Revolução (SBT-2011)



  
Resistência à Ditadura Civil-Militar - das fontes arquivísticas para a sala de aula, 50 anos depois 43

Esquemas Repressivos e Tortura

Créditos: referência não identificada

Créditos: referência não identificada
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 Atividade 2 – A Participação Civil na Repressão

Ainda no livro Brasil: Nunca Mais encontramos 
informações sobre locais de prisão nos quais as torturas 
foram praticadas ao limite pela repressão: “o sistema 
repressivo passou a dispor de seus próprios aparelhos, nos 
quais presos políticos eram mantidos em cárcere privado, 
após serem sequestrados. Alguns encontraram a morte 
naqueles locais. Outros, mantidos permanentemente 
encapuzados, retornaram sem noção de onde haviam 
estado. São raros os que viram com os próprios olhos os 
sinistros imóveis devidamente equipados e adaptados para 
toda sorte de torturas e que retiveram, em suas memórias, 
detalhes como vias de acesso e tempo de percurso, que 
talvez   facilitem  a identificação exata daqueles aparelhos 
[...]” (p.239). O Texto segue com a identificação de algumas dessas prisões e 
centros de tortura clandestinos a partir dos relatos de pessoas que por elas 
passaram.

A tarefa agora é: (1) realizar uma pesquisa sobre locais clandestinos de 
tortura que existiram no Brasil no período da Ditadura e anotar as informações 
significativas sobre eles; 
(2) depois disso, assistir aos filmes abaixo indicados; 

(3) e, por fim, escrever uma redação na qual esteja presente a conexão existente 
entre o conteúdo dos filmes e a existência dos centros clandestinos de tortura, 
evidenciando a participação de elementos civis no contexto dos esquemas 
repressivos. 

Pra Frente, Brasil 
(https://www.youtube.com/watch?v=rzj1_bD3BDI) é um filme 
brasileiro de 1982, dos gêneros drama e ficção histórica, 
dirigido e escrito por Roberto Farias, baseado em argumento 
de Reginaldo Faria e Paulo Mendonça. Estrelado por Reginaldo 
Faria, Antônio Fagundes, Natália do Valle e Elizabeth Savalla, o 
longa foi um dos primeiros filmes 
a retratar a repressão da ditadura 
civil-militar brasileira (1964-1985) 
de forma aberta.

Cidadão Boilesen 
(https://www.youtube.com/watch?v=yGxIA90xXeY) é um 

documentário de  Chaim Litewski, montado por Pedro Asberg, 
que conta a história do empresário Henning Albert Boilesen. 
Empresário dinamarquês radicado no Brasil e presidente da 

Ultragás, foi identificado como um dos principais financiadores 
da repressão. Por conta disso, foi assassinado por militantes 

do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT) e da Ação 
Libertadora Nacional (ALN) em 1971 na cidade de São Paulo. 
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    Atividade 3 – Tortura nunca mais! - disse um ex-preso
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A tortura foi institucionalmente utilizada durante a ditadura. Existiu antes dela e não 
cessou com a Redemocratização do país. Naquele contexto, assumiu objetivos 
bastantes claros: acabar com qualquer tipo de resistência à ditadura e com qualquer 
tipo de antagonismo político. Para isso, pretendeu acabar com os militantes de 
esquerda e com demais opositores do regime de múltiplas formas, desde a física até a 
psicológica. Das torturas físicas, que também acarretam em dores psicológicas, já 
falamos um pouco. No entanto, ainda não tratamos das torturas manifestamente 
psicológicas, que também podem causar traumas físicos. Quem sabe escrevemos sobre 
isso no formato de um memorial de quem por elas foi atingido?!
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