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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 dos últimos anos da 
ditadura, do processo de abertura política e da Anistia, escolhemos os processos de 
Inácio da Silva Mafra e de Antônio Cunha Losada. 
           Inácio estudava Filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de 
Curitiba no ano de 1968 quando foi indiciado em inquérito policial por ter 
participado do Congresso da União Nacional de Estudantes (UNE) em outubro de 
1968 e da passeata que pretendia ocupar a reitoria da Universidade Federal de 
Curitiba. Foi preso pela primeira vez em dezembro desse ano. No ano seguinte, 
passou a estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e militar na 
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR-Palmares. Em 1970 foi acusado 
de envolvimento em atos terroristas e foi preso na Ilha do Presídio e no 2° REC-MEC, 
locais nos quais permaneceu até outubro de 1971. Sabemos, a partir da leitura do 
processo que Inácio foi perseguido durante muitos anos após sua prisão. Por conta 
disso, teve de passar por várias cidades no sul do Brasil e pela cidade de Buenos 
Aires na Argentina. Viveu um longo período na clandestinidade e assumiu outra 
identidade. Com o nome de Raulino Maciel de Lima mudou-se para Belo Horizonte, 
cidade onde prestou concurso para o Banco do Brasil. Como bancário, participou de 
movimentos grevistas já no início do processo de Abertura Política. Nessa instituição 
e com esse ficou até o ano de 1982, quando assumiu sua verdadeira identidade. Já 
com o nome de  Inácio, prestou novamente concurso para a mesma instituição e 
aprovado, retornou para o estado de Santa Catarina no momento em que Tancredo 
Neves era eleito o primeiro presidente civil do Brasil pelo Colégio Eleitoral. Lá 
ingressou no Partido Comunista Brasileiro reorganizado após as reformas partidárias 
que encerraram formato bipartidário do sistema político do período da ditadura.

Natural da cidade de Bagé no estado do Rio Grande do Sul, Antônio Losada 
começou a trabalhar quando tinha 12 anos de idade para ajudar nos sustento de sua 
família que era de origem bastante humilde. Mais tarde, tornou-se operário de 
indústrias têxteis onde começou seu envolvimento com o sindicalismo e com o 
Partido Comunista Brasileiro. Já no ano de 1961 foi preso e liberado inúmera vezes 
por suas ações junto ao sindicato. Mais adiante, aproximou-se da luta armada e do 
grupo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR-Palmares. Em outubro de 
1973, a polícia invadiu a casa de sua sogra onde ele se encontrava. Além dele, foram 
presos sua companheira e seu irmão. Os três passaram ficaram por três meses no 
DOPS onde sobreviveram às torturas sofridas. Depois disso, Losada foi transferido 
para o Presídio Central de Porto Alegre e, posteriormente, para o Presídio de 
Mariante, onde permaneceu, junto de seu irmão, até dezembro de 1979. Foram um 
dos últimos presos políticos da ditadura anistiados no estado. Depois de seis anos de 

              

O Processo de Redemocratização: Rupturas e Permanências
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prisão por envolvimento em grupos grevistas e na luta armada, assim que foi liberto, 
tentou processar seus torturadores, dentre eles, Pedro Seelig – as denúncias foram 
acompanhadas pelos jornais da época. Essa postura de combate aos crimes 
cometidos pela ditadura e a busca pela justiça seguiram acompanhando Antônio 
Cunha Losada que em 1996, já filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito 
vereador pela cidade de Porto Alegre e que, em 2011, integrou-se ao Comitê Carlos 
de Rê – Comitê Gaúcho da Verdade, Memória e Justiça.
           Para compreender parte da história desse período e para tentar escrever a 
história dessas personagens a partir dessas fontes, 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; (2) recortes dos 
processos de Inácio da Silva Mafra e de Antônio Cunha Losada;  (3) Atividade 1 – 
Aparato Repressivo: pesquisando sobre rupturas e permanências (4) Atividade 2 – 
Aparato Jurídico: escrevendo sobre rupturas e permanências; e (5) Para Saber Mais – 
sugestão dos vídeos História do Brasil (Ditadura Militar e Redemocratização) de Bóris 
Fausto e do filme Muito Além do Cidadão Kane.

              

O Processo de Redemocratização: Rupturas e Permanências
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Assunto As permanências e as rupturas presentes no Processo de 
Redemocratização

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

Carga Horária Oito períodos

Objetivos Auxiliar na compreensão do processo de redemocratização 
vivido pelo Brasil na transição da ditadura para a democracia.

Conceitos Abertura Política; Redemocratização; Permanências; Rupturas; 
Anistia; Ditadura; Democracia.

Materiais Pedagógicos Texto pedagógico; seleção de partes dos Processos de 
Indenização; atividades; e sugestões de vídeos.

Proposta Metodológica 1°) Leitura e discussão do texto;

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

partir de um processo;

3°) Explorar as partes do processo de Inácio da Silva Mafra;

4°) Atividade 1 –  Aparato repressivo: pesquisando sobre 

rupturas e permanências;

5°) Explorar as partes do processo de Antônio Cunha Losada;

6°) Atividade 2 –   Aparato Jurídico: escrevendo sobre rupturas e 

permanência.

Habilidades desenvolvidas Leitura e escrita; aprendizagens conceituais;

Recursos Materiais Cópias do material pedagógico; internet.

Sugestões Metodológicas

Observação

O Processo de Redemocratização: Rupturas e Permanências

*Para a realização da atividade 1, sugerimos que seja distribuído um material para 
cada dupla. A atividade é composta de dois momentos: no primeiro os alunos 
devem completar as lacunas e no segundo devem recortar e colar as cinco figuras 
em seus locais correspondentes.
*Para a realização da atividade 2, a dupla deverá produzir um texto. Para ambas, 
será necessário pesquisa e, para isso, acesso à internet.
*Os vídeos são sugestões, no entanto, as atividades não dependem de sua exibição.
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Materiais Didático-Pedagógicos

●Texto Didático;
●Fonte arquivística digitalizada e comentada;
●Proposta de Atividade
 

O Processo de Redemocratização: Rupturas e Permanências
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Na década de 60, projetos antagônicos que 
desenhavam destinos políticos diferentes para o 
Estado brasileiro entraram em um grande 
tencionamento. Um deles defendido por uma 
parcela consideravelmente privilegiada da 
sociedade, como grandes empresários, setores do 
exército, Igreja Católica, grande imprensa, 
latifundiários liderados pela UDN (União 
Democrática nacional).  

      O outro 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 Doutrina de Segurança Nacional como 
alinhados à União Soviética passaram a ser combatidos 
como Política de Estado. 

O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Já no primeiro período após o Golpe, com o Ato 
Institucional Nº2, centenas de mandatos de 
representantes parlamentares eleitos pelo voto do povo 
foram cassados, assim como diversos partidos foram 
colocados na ilegalidade. Esse ato instituiu o 
bipartidarismo, sistema que previu a existência de dois 
partidos apenas: a ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e 
o MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Nesse 
contexto, o MDB tornou-se o único espaço institucional de 
representação de pautas de lutas contrárias à Ditadura, 
embora de forma bastante controlada. 
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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.

  A alternativa política e de sobrevivência possíveis 
aos militantes de esquerda que pretendiam permanecer 
organizados foi a clandestinidade. Nessa condição, muitos 
combateram a ditadura e denunciaram todos os tipos de 
violência cometidas por aquele estado de exceção. Foram 
violentamente reprimidos, presos, torturados, banidos, 
exilados, tanto militantes da luta armada quanto 
militantes que defendiam pautas democráticas.  Outros 
foram assassinados e desaparecidos.

O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

       E ainda que toda uma estrutura fosse montada 
para sustentar o autoritarismo de um regime sob uma 
aparência de legalidade, na segunda metade da década 
de 70, os descontentamentos sociais em relação aos 
militares, generalizaram-se. Nesse momento, não eram 
apenas as vozes dos militantes das organizações de 
esquerda que ecoavam suas críticas aos desmandos da 
ditadura. Diversos grupos sociais, de uma forma mais 
ampla, passaram  a  acessar  informações  sobre fatos 

outrora abafados pela censura estatal.
     Além disso, o país passou a sentir os efeitos de uma crise econômica 
internacional que comprometeu o crescimento do Milagre Econômico. O consumo 
diminuiu, a inflação aumentou e a população percebeu que o projeto militar para o 
Brasil entrava em declínio.

É nesse contexto de descontentamento que se iniciou aquilo que passou a se 
chamar de Abertura Política. Ela compreende o processo de afrouxamento das 
estruturas da ditadura, iniciada  com o ditador Geisel,  que se encerrou apenas em 
1988 com a promulgação de uma nova constituição. Caracterizada como “Lenta, 
gradual e segura”  essa abertura foi forçada pela vitória do MDB já na primeira 
metade da década de 70, quando o partido ganhou as eleições em grande parte dos 
municípios brasileiros e quando organizações da sociedade civil passaram a atuar nas 
brechas institucionais pelo aumento do espaço de reivindicação e de manifestação. 
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Em resposta, torturas e assassinatos continuavam a ser praticados pelos 
militares, principalmente por grupo que questionava o projeto de abertura política. A 
proposta de afrouxamento foi questionada, na prática, por uma onda de perseguições 
políticas que ocorreu em 1975 e 1976 – prisões, torturas e mortes continuavam 
acontecendo nos porões da repressão e deputados continuavam sendo cassados.
   A transição da ditadura para a democracia 
foi, ao mesmo tempo que pressionada por 
amplos setores da população, pactuada entre 
setores dominantes de maneira a não colocar 
em risco o projeto capitalista de organização 
social defendido pelos militares. Dentro dessa 
transição, encontramos a luta pelo direito de 
mobilização dos trabalhadores, expressos nas 
greves que passaram a ocorrer no final da 
década de setenta e da luta  pela  Anistia.    

O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Dessa forma foram reorganizados partidos como o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB) e organização de novos como o Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT), todos identificados com a 
oposição a ditadura. Do outro lado, a partir da ARENA, se organizou o Partido da 
Frente Liberal (PFL) identificado com a ditadura.

Também novos movimentos sociais surgiam e passavam a atuar nas esferas 
públicas, Movimentos Feministas, Movimentos Negro e Quilombola, Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, Movimentos Ecológicos e de Defesa do Meio Ambiente.

Dois momentos importantes do processo de abertura 
transcorreram durante o governo do último ditador, o 
General Figueiredo. Um deles foi a promulgação da Lei 
de Anistia, que embora não tenha sido “ampla, geral e 
irrestrita”, possibilitou o retorno de muitos exilados, 
liberdade para tantos outros presos e o fim da 
clandestinidade para vários perseguidos políticos; 
outro foi a reformulação partidária que extinguiu o 
bipartidarismo e possibilitou a reorganização de 
antigos partidos e a organização de novos.

Na sequência, em 1983 
começaram as manifestações 
populares em favor das eleições 
diretas para Presidente da 
República. A reivindicação 
mobilizou milhões de pessoas pelas 
cidades brasileiras. As eleições 
diretas somente ocorreram em 
1989, no entanto, já no ano de 
1985, eleito pelo  colégio  eleitoral 
       (eleições   indiretas), chegava ao poder o primeiro presidente civil após 21 anos de 
ditadura. Com isso, chegava o fim do período de exceção. Muitas mudanças e 
permanências identificamos com o final de um e o início de outro período. Na 
Redemocratização, o Brasil conviveu com muitos resquícios da Ditadura ao mesmo 
tempo em que reconstruía a Democracia.
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A partir de agora, vamos entrar em contato com algumas partes do processo de 
Inácio da Silva Mafra e Antônio Cunha Losada que viveram os períodos de 
Redemocratização. Vamos conhecer um pouco da sua história?

O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Vamos começar 
conhecendo um pouco 
sobre Inácio da Silva 

Mafra, um bancário natural 
do estado de Santa 

Catarina. Aqui na ficha de 
requisição para solicitar 
indenização do estado do 
RS, Mafra informa que é 
bancário. Será que já era 

no período da 
Ditadura? 

Esse documento é 
de março de 1998, 
data em que Inácio 

entrou com a 
solicitação de 
indenização.

Você consegue 
identificar as 

datas e locais das 
prisões por onde 
Inácio esteve??? 

Consegue 
identificar o que 
aconteceu com 

ele nesses 
lugares???

Em qual 
organização 

Inácio 
militava? Você 
sabe de que 
forma tal 

organização 
atuava???
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Aqui Inácio escreve um 
pouco das dificuldades 
enfrentadas no período 
posterior a sua prisão. 

Consegue Identificar????
Pelo que consta em sua 
declaração, continuou 
sendo perseguido após 

sua prisão. Conseguiu um 
emprego na Zero Hora e 

logo em seguida foi 
demitido, da mesma 

forma que foi na 
Companhia Jornalística 

Caldas Júnior.

Esta é uma certidão da 
Justiça Militar na qual 

consta o motivo de prisão 
e da condenação de 

Mafra. Você sabe qual é o 
conteúdo dos artigos 23 e 

25 do Decreto-Lei 
898/69 ???? E o 

conteúdo do artigo 14 da 
mesma Lei no qual foi 

enquadrado e pelo qual foi 
condenado????
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e PermanênciasEste é um 

documento da 
Secretaria Geral da 

Presidência da 
República. Nele 

vamos encontrar uma 
série de informações 
a respeito da vida de 

Inácio, desde os 
anos 60 até os anos 

90.

Aqui 
encontramos 
informações 
sobre a vida 

profissional e 
sobre a militância 
de Inácio. Nesse 

parágrafo,  as 
informações 

dizem respeito 
ao momento no 

qual Mafra 
solicitou as 

informações ou 
fazem referência 

ao passado?

Aqui temos 
informações do ano de 
1968 quando Inácio era 
estudante. Supondo que 

todas as informações 
sejam verdadeiras, o 
que descobrimos até 

agora????
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Natural de 
Santa Catarina, 
Mafra estudou 
na Universidade 

Federal do 
Paraná. Segundo 
o documento, em 

1969 estava 
cursando 

Filosofia na 
Federal do Rio 
Grande do Sul, 

em Porto 
Alegre, local 

onde foi preso 
em 1970.

O texto segue 
com várias 

informações 
sobre as 

acusações 
sofridas por 

Inácio até sua 
condenação.
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Parece que 
Inácio ficou 

sumido por um 
período. Sabemos 

que muitos 
militantes da 

esquerda passaram 
longos períodos na 
clandestinidade. 
Será que foi isso 
que aconteceu 

com ele??? 

Parece fazer 
sentido a 

clandestinidade, 
já que 

encontramos 
uma lacuna de 

anos nas 
informações 
obtidas pelos 
órgãos que 

controlavam as 
atividades dos 

militantes ditos 
subversivos.

As informações sobre 
Inácio voltam a aparecer 
em setembro de 1985, 
quando já estava em 

Santa Catarina.

Espera aí!!!! Mas no ano de 
1985 já não havia terminado a 

ditadura???? Por que então 
continuavam controlando a 
vida desses militantes???

Por que interessaria a 
Secretaria-Geral da 

Presidência da República a 
participação de Mafra em 
um programa de rádio??? 
Por que ainda controlavam 

seu posicionamento 
político????
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Parece que Inácio 
passou a atuar 

profissionalmente como 
bancário. Pelas 

informações aqui 
contidas, passou também 
a militar no PCB e junto 

à categoria dos
 bancários.

Parece mais 
ainda que a 

Secretaria Geral 
controlava toda 

essa 
movimentação. A 

última 
informação sobre 

Inácio é de 
agosto de 1989, 
quatro anos após 

a deixada do 
poder pelos 
militares. 

Aqui podemos verificar que 
Mafra foi indenizado pelo Estado 

do Rio Grande do Sul pelas prisões, 
sevícias e maus-tratos sofridos 

durante o período da ditadura sob a 
responsabilidade do Estado do RS.

Além das prisões, pudemos ler 
nesses documentos o controle que 
os órgãos de informação tinham e 
mantiveram mesmo após o final da 
ditadura. Isso pode nos ajudar a 
pensar nas permanências, naquilo 

que sobreviveu da ditadura mesmo 
no período de redemocratização. 

Podemos nos perguntar se, de fato, 
o aparato repressivo foi 

desmontado com o encerramentos 
do poder dos ditadores militares. 

Vamos seguir????
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Atividade 1
Aparato Repressivo: pesquisando sobre rupturas e permanências

O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Podemos imaginar que em um 
processo de transição  relativamente 
controlado, como foi o período de 
redemocratização no Brasil, encontramos 
uma série de aspectos que evidenciam 
relações de permanência entre o período 
que se encerra, a ditadura civil-militar, 
nesse caso, e o período que se inicia, 
tempos de democracia.

Sobre isso, encontramos algumas 
informações  no  processo  de  indenização

de ______________________ Mafra. Na documentação que acabamos de 
ler, pudemos verificar que a vida de Inácio esteve sobre controle mesmo após 
o final da ditadura. Não é verdade?!
      Ele foi preso no ___________ 
de Porto Alegre, localizado no 
Palácio da Polícia de Porto Alegre. 
Esses Departamentos de Ordem 
Política e Social foram criados no 
início do século XX. Subordinados 
às Polícias_____________ e ao 
poder executivo, tinham como 
objetivo controlar e reprimir 
quaisquer manifestações, 
individuais ou coletivas, de 
oposição   ao   poder.            Foram 
amplamente utilizados como espaços de interrogatórios e de 
__________________ tanto no governo de Getúlio Vargas durante a 
Ditadura do Estado Novo, quando no governos dos militares durante a 
Ditadura Civil-militar. Neles, muitas informações foram produzidas. 
Formalmente, foram extintos a medida que a Abertura ____________ e a 
_______________ocorriam. Atualmente, o órgão responsável pela 
apuração de infrações penais contra a ordem política e social e contra os 
princípios democráticos estabelecidos pela Constituição é a 
______________Federal.

Outro órgão importante, pelo qual Inácio não 
passou, mas que foi extremamente eficiente 
na repressão, prisões, torturas, assassinatos 
e desaparecimentos foram os DOI-CODI. A 
foto ao lado é da sede de São Paulo. Foi lá 
que o jornalista________________foi 
encontrado morto. O Destacamento de 
Operações de ___________(DOI) e o 
__________ de Operações de Defesa 
Interna (CODI), subordinados as Forças 
________________ eram       responsáveis
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

pela coordenação de diversos órgãos militares e pelo planejamento 
estratégico de combate aos grupos armados de esquerda. Durante muitos 
anos o conhecido torturador ________________________ esteve a 
frente dessa instituição que foi extinta em 1985, embora até hoje não se 
saiba o destino de muitos ________________________ que por lá 
passaram.
Outros órgãos subordinados às Forças 
Armadas também atuaram na repressão aos 
grupos de oposição à ditadura. Ao lado, 
temos a foto da sede do Centro de 
Informações da Marinha de Florianopólis 
(CENIMAR). Ao lado dos DOI-CODI foi 
considerado como um dos mais eficientes 
órgãos de informação e de ações 
repressivas. Muitos dos militantes de 
esquerda   estiveram   presos   na   sede  da 
cidade do Rio de janeiro. Ao exemplo do CENIMAR, existiram também o 
CISA - ______________________________________________ e o 
CIE -_________________________________________, esse último, 
uns dos grandes responsáveis por grande parte da estrutura da máquina de 
repressão.

Com o objetivo de supervisionar e 
coordenar as atividades de informação e 
contra-informação no Brasil e no 
exterior, foi criado do 
_______________________________
___________ (SNI). Durante o período 
da ditadura, coordenou de forma 
centralizada as atividades de organização 
de informações provenientes de 
escritórios e agências.  Nele foram 
acumuladas informações de pessoas 
consideradas suspeitas. 

Foi extinto em 1990 quando da criação da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, momento no qual foi realizado uma ampla reforma 
administrativa. Em 1992, quando ocorreu outra reestruturação 
administrativa, foi criada a 
_______________________________(SSI), subordinada a Secretaria 
de Assuntos Estratégicos e ligada a Casa Militar. Um dos documentos que 
entramos em contato a partir do processo de Inácio da Silva Mafra foi 
fornecido pela Secretaria Geral da Presidência da República, que, 
possivelmente recuperou informações desses órgãos citados acima. Como 
vimos na certidão fornecida por esse órgão, a vida de Mafra foi 
acompanhada praticamente até a extinção do SNI, cinco anos após o final 
da Ditadura. 
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Em 1995, foi criada a Agência 
___________________________
___(ABIN). Autarquia Federal 
vinculada à Presidência da República 
tinha como objetivo o planejamento e 
a execução de atividades de 
natureza permanente relativas ao 
levantamento, coleta, análise de 
informações, execução de atividades 
de natureza sigilosa, necessárias à 
segurança do Estado e da sociedade. 

Em 1997 foi instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência e a regulação do 
funcionamento da Agência Brasileira de Inteligência, órgão que permaneceu 
vinculado à Casa Militar até 1999, quando foi criado o Gabinete de 
Segurança Institucional e foi extinta a Casa Militar. Essa mudança, que 
ocorreu somente no final do século XX, possibilitou institucionalizar as 
atividades de inteligência por outro parâmetros que não aqueles utilizados 
pelos civis e militares que comandaram o país no período da ditadura.

Dessa forma, podemos pensar que não ocorreu de forma automática o 
desmantelamento do aparelho repressivo da ditadura. Podemos pensar, 
inclusive, que mesmo com fim do SNI e da Casa Militar, muitos resquícios 
desse período permaneceram na cultura das instituições responsáveis por 
informações relativas à segurança nacional durante e após o período de 
redemocratização. Você conseguiria pensar em rupturas e em permanências 
levando em conta a trajetória de Inácio da Silva Mafra??? Levando em 
consideração a estrutura do aparato repressivo, instituições responsáveis 
por informações, prisões e torturas, você consegue identificar elementos de 
ruptura e de permanência???
          E pensando em outros elementos da trajetória de Mafra (como a 
possibilidade de organização sindical e partidária e de voltar a votar e 
concorrer a cargos políticos em eleições), você consegue identificar 
mudanças significativas a partir do processo de redemocratização???
            

 Converse com seus colegas 
sobre essas 
questões!!!!
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

Esse também é um 
processo de indenização 

do ano de 1998.
Vamos descobrir o que 

nele consta que pode nos 
ajudar a pensar no 

período da 
redemocratização e na 
relação permanência e 

ruptura presente nesse 
processo.

O nosso personagem 
agora é Antônio Cunha 
Losada, nascido no ano 
de 1934. Parece que 
estaremos diante de 

um homem que 
acompanhou um longo 
e importante período 
da história do Brasil.

Esse é um dos 
documentos que compõem o 
processo de solicitação de 

indenização movido por 
Losada. Trata-se de um 
parecer psiquiátrico que 

atestou algumas das 
consequências psíquicas que 

o ex-preso carregou 
consigo após o período do 

cárcere. 
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O Processo de Redemocratização:
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Por ele, somos 
informado que Losada 

participava do 
movimento sindical 

antes mesmo da 
ocorrência do Golpe de 
1964. Havia sido preso 

várias vezes até 
esse ano.

O parecer continua 
com relatos sobre a 
prisão que ocorreu 
em 1973 e algumas 

das torturas sofridas 
pelo ex-preso 

político.

Aqui são 
mencionados os 
presídios pelos 

quais ele passou. 
Você consegue 

identificar quais 
são e por quanto 

tempo permaneceu 
em cada um 
deles???? 
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O Processo de Redemocratização:
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Nessa reportagem do 
Jornal, o Estado de 
São Paulo, ficamos 

sabendo que Antônio 
Losada e seu irmão, 

foram os últimos 
presos políticos do RS 
a deixarem a prisão.  

Acusado de ser 
autor de assalto a 

uma agência de 
banco em Porto 

Alegre, foi 
condenado pela 

Auditoria Militar a 
 10 anos de prisão 

e de suspensão 
dos direitos 

políticos.

Saiu da prisão em 
1979, não pela 

promulgação da Lei 
de Anistia e sim pela 
Reformulação da Lei 

de Segurança 
Nacional pela qual 
Losada havia sido 
enquadrado em um 

de seus dispositivos. 
Com a modificação 
dessa legislação, 

teve sua pena 
diminuída de 10 para 
dois anos. Como já 

havia cumprido esse 
período, pode deixar 

a prisão. 

Você lembra que a Lei de Anistia 
não previa a possibilidade anistiar 

militantes que estiveram envolvidos 
com alguma situações e ações 

específicas???? Será que Lousada 
seria anistiado por aquela Lei???
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O Processo de Redemocratização:
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No início dessa 
reportagem  temos algumas 

informações que já acessamos 
anteriormente pela matéria do 
Jornal O Estado de São Paulo. 
Dizem respeitos aos motivos 
pelos quais Losada teria sido 

acusado e condenado.

Depois disso, o texto segue 
ressaltando a relação entre 
a velocidade que a Justiça 
funcionou no momento da 
condenação de Losada e 

lentidão que a caracterizou 
durante o período de 

recursos e de contestação 
da pena atribuída ao ex-

preso.

A partir daqui, entramos em 
contato com um elemento 

novo no processo de Losada: 
ele acusa o Delegado Pedro 
Seelig de ser torturador. 
Possivelmente foram uma 

das primeiras acusações com 
nome de torturadores 

noticiadas pela imprensa. 
Entretanto, naquele 

momento, protegido por 
legislações que não previam 
qualquer tipo de punição aos 
atos de tortura praticados 
pelos agentes da ditadura, 
Seelig seguiu na posição 

daqueles que continuavam 
vendo os militantes  como 

terroristas.
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e PermanênciasNessa matéria 

produzida pelo 
Jornal Correio do 
Povo, encontramos 

mais algumas 
informações a 

respeito da denúncia 
de torturas e 

identificação de 
torturadores feita 

por Losada. Que tipo 
de novas informações 

aparecem nessa 
reportagem??? O que 

o título da 
reportagem 
sugere???

Pelo que 
entendemos, 

Losada teria feito 
as acusações 
contra Pedro 

Seelig no momento 
em que saiu da 

prisão, no ano de 
1979. No entanto, 

parece que foi 
Seelig que entrou 
na justiça contra 

Losada??? Por que 
isso aconteceu??? 

Qual foi a 
justificativa do 

delegado do DOPS 
para reclamar 

junto à justiça???

Na segunda coluna, 
você encontrará uma 
declaração dada por 
um representante do 
Ministério Público. 
Que declaração é 
essa???? De que 

forma o Ministério 
Público se 

posicionou????
Como foi encaminhada 

a questão e qual foi 
seu desfecho???
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Mais uma 
reportagem, agora 
do Jornal Folha da 

Tarde. Com isso 
podemos pensar na 
repercussão que as 
acusações travadas 

entre Seelig e Losada 
tiveram na imprensa. 
Será que o ex-preso 

político seguiu na luta, 
depois de ser solto e 
depois do processo 
movido por Seelig, 
pela investigação e 
punição aos crimes 

cometidos por 
agentes do estado 

durante a 
ditadura????Encontramos no 

processo este 
convite do 

Comitê pela 
Libertação dos 
presos políticos 
de Itamaracá. 

Para que era esse 
convite???

Esses trecho do 
processo de Losada 
permite que façamos 

algumas indagações sobre 
as rupturas e permanências 

no período da Abertura 
Política e no Processo de 

Redemocratização, você não 
acha???  Especificamente  
na situação que envolveu a 

denúncia de Losada e a 
reação de Seelig, você 

identifica uma relação de 
ruptura e de 

permanência???

São perguntas para 
seguirmos refletindo: o que 
representa a denúncia de 
Losada e ação judicial de 

Seelig????
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Aparato Jurídico: escrevendo sobre rupturas e permanências

O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

                [...]
No Rio Grande do Sul, eu e meu irmão, José Losada, fomos os últimos presos 
políticos a sairmos da prisão. Por isso, o assédio da imprensa foi muito grande. 
Quando fomos libertados fiquei muito feliz. Eles revisaram, no Superior Tribunal 
Militar, uma condenação de dois anos para mim. A lei existia há muito tempo. Aí 
descobriram a lei, depois de eu estar preso há seis anos. Fui condenado nas 
instâncias daqui a dez anos de prisão e a oito anos de direitos políticos cassados. O 
mínimo que o artigo 27 da Lei de Segurança nacional propõe.

[…] 
Aos poucos, todo mundo saía da cadeia; mas diziam para mim que não podiam 
fazer isso comigo, porque o Serviço Nacional de Informações iria processá-los.

[…]
Quando veio a ordem de libertação o carcereiro me disse: “Losada, não olhe para 
trás”. Fomos levados, então, para o auditório da SUSEPE, onde havia muitos 
jornalistas, que nos haviam acompanhado desde o presídio, batendo fotos. […] Na 
ocasião, disse que queria aproveitar a oportunidade para denunciar alguns policiais 
que me torturaram muito no DOPS. Aí denunciei nominalmente cada um deles: 
Pedro Seelig, delegado Cunha, delegado Pires, Nilo Hervelha – um dos mais 
sanguinários torturadores do Brasil. Eles usavam nomes falsos. Funcionários públicos 
dentro de uma repartição usando nomes falsos. O nome do Nilo Hervelha era 
Saraiva, o do Pedro Seelig, Major.

[…]
A Associação dos Delegados de Polícia contratou os advogados para mover um 
processo contra mim por causa das minhas declarações. Fui absolvido em primeira 
instância, condenado em segunda e absolvido no Supremo Tribunal Federal, com o 
Dr. Luiz Goulart me defendendo sem cobrar. Esse jovem me ajudou muito. Em 
liberdade, fui participar da estrutura do Comitê de Anistia para libertar a Flávia 
Schiling, o Flavio Koutzi e os presos políticos que ainda restavam no Brasil, como 
os de Itamaracá. Passei a colaborar com a Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa […] tudo isso era registrado pela polícia [… também comecei 
a participar da fundação do Partido dos Trabalhadores […], participei da fundação 
da CUT. Mas a minha participação foi sempre vinculada à base. 
(Antônio Losada - “Losada, não olhe para trás”, do livro A ditadura de Segurança 
Nacional no Rio Grande do Sul de 2009) 

A partir desse trecho e de partes do Processo de Losada (que foi 
indenizado pelo Estado do RS), conhecemos um pouco mais sobre a trajetória 
de um militante que lutou contra a ditadura. A respeito das lutas travadas 
por Losada, poderíamos abordar uma série de aspectos. Para essa atividade, 
privilegiamos a postura da Justiça Brasileira diante de sua prisão e diante da 
tanto das denúncias de torturas feitas por Losada no momento em que se 
encontrou em liberdade quanto das denúncias de calúnia feita por Seelig. 
Sobre esses aspectos, propomos que produzam um texto que discuta essas 
questões sobre a ótica da permanência e da ruptura na luta institucional 
contra os crimes cometidos pela ditadura nesse contínuo processo de 
construção da democracia.

Para construir esse texto, além dos elementos trazidos pela propostas, 
você pode pesquisar em sites como o da Comissão Nacional da Verdade, Grupo 
Tortura Nunca Mais, Comitês que lutam por Memória, Verdade e Justiça.

O texto é seu, fique a vontade!!! 
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O Processo de Redemocratização:
Rupturas e Permanências

https://www.youtube.com/watch?v=Gq
n5QRKYK-4

https://www.youtube.com/watch?v=E1lnD5AcTEU 

https://www.youtube.com/watch?v=049U7TjOjSA 

Neste vídeo, o historiador 
Bóris Fausto faz uma breve 

síntese do Período da 
Ditadura. Como estamos 
encerrando as propostas 
pedagógicas que, de certa 
forma, seguem uma ordem 
cronológica a respeito do 

período, achamos que assistir 
um vídeo de contextualização 
mais genérica para retomar 
as questões estudadas, seria 

bastante interessante.

Neste outro vídeo, Bóris 
Fausto comenta mais 

especificamente o Período 
da Redemocratização.

Indicamos também o Filme 
Muito Além do Cidadão 

Kane que aborda questões 
sobre o surgimento e o 

crescimento da Rede Globo 
e sua atuação durante a 
Ditadura e o Período de 

Redemocratização. Dentre 
uma série de reflexões que 
podemos realizar a partir 
dele, podemos pensar na 

permanência da estrutura 
midiática da ditadura ainda 

hoje, algumas poucas 
famílias que monopolizam e 

controlam a televisão e 
outros meios de 

comunicação.
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