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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 do princípio 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 do papel da Justiça de 
Transição na passagens de regimes autoritários para regimes democráticos, 
escolhemos o processo de Luiz Eurico Tejera Lisbôa. Para sua apresentação, a equipe 
decidiu disponibilizar o texto publicado no livro Dossiê Ditadura – Mortos e 
Desaparecidos Políticos no Brasil , produzido pela Comissão de Familiares de Mortos 
e Desaparecidos Políticos e pelo Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado.

***
Nasceu em 19 de janeiro de 1948, em Porto União (SC). Desaparecido em 2 

setembro de 1972. Militante da Ação Libertadora Nacional (ALN).
Luiz Eurico foi o mais velho de sete irmãos. Morou em diversas cidades 

catarinenses, além da sua terra natal: Caçador, Tubarão, Itajaí e Florianópolis. Em 
1957, a família mudou-se para o Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, estudou no 
Colégio Santa Terezinha e no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Quando ocorreu o 
golpe de Estado de 1964, cursava o clássico (atual ensino médio) na Escola Cristóvão 
de Mendonça em Caxias. Então com 15 anos, escreveu e assinou um manifesto 
contra a ditadura, que saiu a distribuir de porta em porta. Acuado pelas 
consequências, ameaçado por um professor-policial, mudou-se para Porto Alegre, 
ingressando no Colégio Estadual Júlio de Castilhos – o Julinho -, onde começou sua 
militância política organizada, participando da JEC.

Foi membro da direção estadual do PCB, integrou a Dissidência Estudantil do 
Rio Grande do Sul e a direção regional da VAR-Palmares até tornar-se militante da 
ALN, em 1969. Após a edição do AI-5, criou o Movimento 21 de Abril, buscando 
manter a organização do movimento estudantil de forma clandestina. Em Santa 
Maria (RS), começou a cursar a faculdade de Economia, na UFSM.

Porto Alegre registrou grandes manifestações de secundaristas nos anos 1967 
e 1968. A militância ativa e a participação destacada de Luiz Eurico chamaram a 
atenção dos órgãos de segurança, que passaram a prendê-lo preventivamente a cada 
anúncio de manifestação a ser realizada. Era um dos diretores da UGES (União 
Gaúcha dos Estudantes Secundários), entidade que ainda não havia sido fechada pela 
ditadura.

Em maio de 1968, foi preso dentro do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, com 
Cláudio Antônio Weyne Gutierrez, também diretor da UGES, por policiais do DOPS 
chamados pela direção da escola, quando tentavam entregar um abaixo-assinado 
pela reabertura do Grêmio Estudantil. O grêmio havia sido fechado, em meio à 
intensa agitação provocada pela tentativa de direção de cobrar uma taxa – e ao 
mesmo tempo em que era determinada a proibição do uso de minissaias e cabelos 
compridos. Os estudantes instaram o grêmio em uma barraca, em frente a escola, 
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concentrando os alunos em assembleias permanentes de onde saíam frequentes 
passeatas.

Luiz Eurico e Cláudio foram levados ao DOPS, onde ficaram por cerca de três 
semanas, incomunicáveis, em cela fechada, mal ventilada, sem direito a banho ou 
sol, cercados de baratas, sendo interrogados incessantemente sob ameaças. Em 
julho, o DOPS, decidiu enquadrar os dois estudantes na LSN, sendo presos novamente 
por duas semanas. O IPM instaurado apontava o crime: tentativa de reabertura de 
entidade ilegal.

Casado com Suzana Keniger Lisbôa, começou a trabalhar como escriturário no 
Senai. Fora absolvido por unanimidade no IPM, comparecendo à Auditoria Militar no 
dia do julgamento. No fim de outubro de 1969, porém, foi surpreendido por uma 
notícia de jornal que estampava sua condenação a seis meses de prisão, e passou a 
viver na clandestinidade.

Após passar um período em Cuba, retornou clandestinamente ao país em 
1971, estabelecendo-se em Porto Alegre, com a tarefa de reorganizar a ALN no 
Estado. Em agosto de 1972, viajou de Porto Alegre para São Paulo, onde 
desapareceu. As reais circunstâncias de sua morte são até hoje desconhecidas.A 
denúncia sobre seu desaparecimento constou das primeiras matérias publicadas 
sobre os desaparecidos políticos, em 1978. Na época, os familiares de desaparecidos 
lidavam com a contra-informação dos militares, que usavam todos os métodos 
possíveis para negar a prisão dos militantes. Uma informação oficiosa, que chegou de 
forma muito peculiar, por meio de pessoas amigas, emocionou a todos. O então 
chefe do SNI, general Otávio Medeiros, prometera apurar o caso de Luiz Eurico, mas 
queria a promessa de que nada do que dissesse fosse divulgado. Pouco tempo depois, 
fez chegar a notícia de que Luiz Eurico estaria morando em Montevidéu, casado e 
feliz. Seus familiares enviaram, então, ao general um recado solicitando o endereço, 
pois publicamente iriam excluir seu nome da lista dos desaparecidos políticos. Seria 
uma vitória para a ditadura, pois a foto de Luiz Eurico figurava no primeiro cartaz 
com fotos de desaparecidos políticos, organizados pelo CBA/SP. Enquanto seus 
parentes aguardavam a localização prometida pelo general, a sepultura de Luiz 
Eurico foi localizada.

Reunidos no Encontro Nacional das Entidades de Anistia, no Rio de Janeiro, em 
abril de 1979, os familiares haviam chegado a uma pista fundamental para suas 
buscas, trazida com retorno do exílio de Iara Xavier Pereira: o destino de muitos 
militantes, como também de seus dois irmãos assassinados em 1972, fora o cemitério 
D. Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo. Até mesmo militantes oficialmente 
mortos estavam enterrados ali com nome falso, como era o caso de Alex de Paula 
Xavier Pereira. A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos sabia 
do uso do cemitério de Perus, pois lá fora sepultado Joaquim Alencar de Seixas, em 
1971, mas até esse momento não havia sido considerada a hipótese de o cemitério 
também haver servido para enterrar corpos de desaparecidos políticos.

Iara e Suzana K. Lisbôa foram ao cemitério em Perus, onde localizaram as 
sepulturas de Alex e Iuri, irmãos de Iara e, ainda, as de Antônio Carlos Bicalho Lana, 
Sônia Maria de Moraes Angel Jones, Antônio Benetazzo, Luiz José da Cunha e Hélbert 
José Gomes Goulart. Suzana sabia que o marido usava um documento com o nome 
de Nelson, mas não recordava o sobrenome. Com essas referências, ela encontrou no 
livro de [óbitos o nome de Nelson Bueno, morto em 2 de setembro de 1972.

Reunidos na sede do CBA/SP, a Comissão de Familiares de Mortos e 
Desaparecidos Políticos montou um esquema de investigação. Com o jornalista 
Ricardo Carvalho e o fotógrafo Hélio Campos Mello, da revista Isto É, apresentaram-
se como familiares de Nelson Bueno, no endereço da pensão no bairro da Liberdade, 
referido no cemitério como local da sua morte. O reconhecimento foi imediato. Os 
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moradores choravam, apavorados, ao contar que ali se “suicidara” o moço da foto. 
Solícitos, gravaram depoimentos e tiraram fotos.

Com certeza do encontro do corpo, a Comissão de Familiares resolveu manter 
a informação restrita a um pequeno grupo, pois imaginava poder encontrar outros 
desaparecidos enterrados com os nomes falsos. Assim, pesquisou nos registros 
funerários, nos cartórios e em outros cemitérios da  cidade. Sem conseguir nenhum 
novo dado, e ao constatar que seus passos eram seguidos inclusive no cemitério em 
Perus, quando as flores que colocaram nos túmulos foram jogadas no lixo por 
homens não identificados, os familiares resolveram tornar pública a denúncia.

No gabinete do senador Teotônio Vilela, os familiares reunidos para 
acompanhar a votação do projeto de lei de Anistia, divulgaram uma nota pública: 
“Eis Aqui o Paradeiro de Dois Desaparecidos”. A denúncia do encontro do corpo de 
um desaparecido, feita no Congresso Nacional, durante a votação da Lei de Anistia, 
em 22 de agosto de 1979, tornou-se um marco no movimento dos familiares. 
Enquanto o projeto da ditadura determinava que seria dado um atestado de morte 
presumida aos desaparecidos, era apresentado à Nação um atestado de morte 
verdadeiro. A morte de Luiz Eurico havia sido ocultada, premeditadamente, quando o 
enterraram como indigente, com nome falso, para esconder a verdade dos fatos.

Graças à ampla divulgação da notícia pela imprensa, foi possível descobrir o 
inquérito feito na 5° DP de São paulo (582/72), que versava sobre o “suicídio” de 
Nelson Bueno. As fotos mostravam Luiz Eurico deitado na cama do quarto da pensão, 
com um revólver em cada mão,  e marcas de disparo na parede e no armário. 
Segundo os peritos, Luiz Eurico teria disparado quatro tiros de revólver calibre 38, que 
estava junto à sua mão direita, e um tiro com a arma de calibre 32, próxima sua mão 
esquerda. No forro de madeira do quarto, duas perfurações; no piso, um projétil de 
38 e, no armário, em direção à porta, lascas na madeira. O IPM concluiu, de forma 
absurda, que o morto teria disparado alguns tiros antes de embrulhar uma das armas 
na colcha que o cobria para abafar o tiro que daria em sua própria cabeça. O laudo 
necroscópico, assinado por Octavio D' Andréa e Orlando Brandão, confirma o suicídio.

Em processo aberto na 1ª Vara de registros Públicos de São paulo, em 25 de 
outubro de 1979, foi solicitada a reconstituição da identidade e retificação do registro 
de óbito (1.288/79). O pedido inicial foi deferido, em 7 de novembro de 1980. O IPM 
foi reaberto por ordem do juiz da 1ª Vara, Hélio Lobo Júnior, pois os restos mortais 
exumados em fevereiro de 1980 na sepultura que seria de Nelson Bueno não 
correspondiam à descrição do laudo do IML – os ossos apresentavam fraturas 
indiscriminadas e não o orifício correspondente ao tiro no crânio com que, na versão 
policial, ele teria se suicidado.

O inquérito foi encaminhado pelo procurador-geral da Justiça da 2ª Vara 
Auxiliar do Júri de São Paulo e enviado pelo promotor Rubens Marchi para o DEIC. 
Foram realizadas novas exumações no Cemitério D. Bosco, até ser encontrado um 
corpo que correspondia às caraterísticas do corpo necropsiado pelo IML em 1972. o 
mesmo perito criminal que fez o laudo técnico na pensão em 1972, Neidy Lopes 
Rocha, acompanhou as exumações no cemitério. Durante a fase de investigação, 
foram evidentes as manobras realizadas com os moradores da pensão onde Luiz 
Eurico teria sido encontrado morto. Alguns mudaram por completo o depoimento 
feito anteriormente, declarando que o corpo de Luiz Eurico teria sido jogado pela 
escada, o que poderia servir para justificar a existência de fraturas. O promotor 
designado nada investigou, limitando-se a elogiar ao trabalho policial, ratificando a 
versão de suicídio.

As circunstâncias da morte de Luiz Eurico não foram restabelecidas. O aparato 
repressivo montado pela ditadura ainda estava intacto. Na época, Romeu Tuma era 
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diretor do DOPS/SP e respondeu aos insistentes ofícios do juiz da 1ª Vara informando 
que o órgão nada tinha sobre o caso. Entretanto, após a abertura dos arquivos do 
extinto DOPS, em 1992, descobriu-se que, em 1978, antes da família encontrar seu 
corpo, um documento intitulado “Retorno de Exilados”, endereçado a Romeu Tuma, 
informava a morte de Luiz Eurico, em setembro de 1972. Por meio dessa lista, foi 
possível descobrir o local de sepultamento com nome falso de Ruy Carlos Vieira 
Berbert.

Em 1982, Harry Shibata ainda era diretor do IML e, sob sua responsabilidade, 
os ossos encontrados foram examinados. Ele próprio entregou os restos mortais à 
família. Trasladado para Porto Alegre, em 2 de setembro de 1982, Luiz Eurico foi 
enterrado após homenagem na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a 
inauguração de uma rua com seu nome, cuja proposta foi feita pelo vereador Antônio 
Cândido Ferreira, sapateiro de profissão, conhecido como Bagé, então vereador do PT 
de Porto Alegre.

Somente em 1990, quando fazia gravações para a realização do programa 
Globo Repórter sobre a Vala de Perus, o repórter Caco Barcellos ouviu outra versão 
para a morte de Luiz Eurico fora na verdade assassinado e o suicídio foi montado no 
quarto. Nesse mesmo período, a Comissão de Familiares teve acesso aos arquivos do 
IML/SP, onde encontrou a solicitação de exames cadavérico de Nelson Bueno, 
identificada com a Letra T, usada para se referir aos perseguidos políticos.

Os documentos do antigo SNI e da Abin, mantidos pelo Arquivo Nacional, 
foram cuidadosamente selecionados para que não constasse qualquer informação 
sobre sua morte. Em sua ficha, consta a informação de que, em 1974, organizava a 
ALN no Sul. Em outubro de 1975, o ministro da justiça Armando Falcão, em carta ao 
presidente da CNBB, Dom Aloísio Lorscheider, em nome do presidente da República, 
garante que o esforço da CNBB na salvaguarda dos direitos humanos não é maior que 
o do governo. O ministro reiterou as informações sobre 22 desaparecidos políticos. 
Sobre Luiz Eurico, Armando Falcão afirmou que não fora encontrado para o 
cumprimento da pena de seis meses de prisão, sendo seu paradeiro desconhecido. 
Não há nenhum documento sobre seu assassinato, mas faz parte do dossiê de Luiz 
Eurico um informe detalhado do SNI sobre o translado do corpo para Porto Alegre, 
datado de 8 de setembro de 1982.[…]

O nome de Luiz Eurico não foi retirado da lista dos desaparecidos políticos 
após a descoberta do corpo, uma forma de manter a denúncia e a investigação sobre 
as circunstâncias de sua morte. Por isso, seu nome consta da lista dos desaparecidos 
políticos do anexo I, da lei 9.140/95. Na CEMDP, seu caso foi protocolado com o 
número 248/96.

Para homenageá-lo, o Grêmio Estudantil e a direção do Colégio Júlio de 
Castilhos deram seu nome ao auditório da escola. Luiz Eurico é também nome de rua 
em Criciúma (SC), no Rio de janeiro (RJ), em São Paulo (SP), em Porto Alegre e em 
Caxias do Sul (RS).

***
Ainda que a equipe tenha considerado a extensão desse texto, para o 

trabalho com esse processo, entendemos que sua leitura seja necessária devido à 
complexidade da trajetória desse personagem. Para compreender dessa história, 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 Luiz Eurico Tejera Lisbôa;  (3) Atividade 1 – Quebra-
cabeça: A razão e a hora de quem tem um ideal; (4) Atividade 2 – Memória, Verdade 
e Justiça: o que tem a História de Ico com isso?
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Assunto Democracia e Justiça de Transição

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

Carga Horária Cinco Períodos

Objetivos Auxiliar no reconhecimento da importância de uma efetiva 
justiça de transição nos processos de (re)construção da 
democracia.

Conceitos Redemocratização; Justiça de Transição; Terrorismo de Estado; 
Permanências; Rupturas;

Materiais Pedagógicos Texto pedagógico; seleção de partes do Processo de 
Indenização; atividades;

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 Luiz Eurico Tejera Lisboa;

4°) Atividade 1 –  Quebra Cabeça: A razão e a hora de quem vive 

um ideal;

6°) Atividade 2 –   Memória, Verdade e Justiça: o que tem a 

História de Ico com isso?

Habilidades desenvolvidas Leitura e escrita; aprendizagens conceituais;

Recursos Materiais Cópias do material pedagógico; internet.

Sugestões Metodológicas

Observação *Para a realização da atividade 1, sugerimos que seja distribuído um quebra 
cabeça para cada dupla ou trio de alunos. Sugerimos também que o professor 
imprima o quebra-cabeça em material resistente ou que revista a impressão 
com papel contact (dessa forma, poderá reutilizá-lo mais vezes) e entregue já 
recortado para os alunos.
*Para a realização da atividade 2, sugerimos que o texto seja uma produção 
em grupos de três ou quatro alunos .
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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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O Golpe Militar e a implantação de uma 
Ditadura Civil-Militar no Brasil aconteceu no ano 
de 1964. De lá até o ano de 1968, existiram 
algumas possibilidades, ainda que controlada,  de 
enfrentamento ao poder por meio da ocupação do 
espaço parlamentar e outras formas de 
manifestação. Com 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 – essas possibilidades se encerraram. 

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.

Democracia e Justiça de Transição 

   A transição da ditadura para a democracia, 
pressionada por amplos setores da população, 
foi controlada pelos militares e pelos grupos 
identificados com o projeto por eles 
defendido. Dessa forma, as reivindicações 
apontadas durante o período da 
redemocratização tiveram que ser negociadas 
e conciliadas ao interesses dos militares e 
daqueles que apoiaram a ditadura. Foi assim 
com a aprovação da Lei da Anistia. Da luta para 

que fosse “ampla, geral e irrestrita”, restou a possibilidade de que por meio dela 
voltassem ao Brasil os exilados, de que pessoas saíssem da clandestinidade e 
retomassem suas vidas públicas e de que muito presos saíssem da prisão (lembrando 
que nem todos os presos foram beneficiados por ela).

Nela não foram previstas, no entanto, modificações necessárias ao aparelho 
do estado, sobretudo nas instituições ligadas à inteligência e à repressão. Nela não 
constou políticas de transição que dessem conta de informar à população sobre 
todas as ações do Estado durante o período em que os militares estiveram no 
poder.

Aquilo que denominou-se como Justiça de Transição, muito pouco existiu na 
transição da Ditadura Civil-Militar Brasileira para a nossa recente democracia. 

O que faltou exatamente por parte do Estado para concretizá-la? O que 
deveria configurá-la?
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Democracia e Justiça de Transição 

Segundo juristas e historiadores, a 
busca pela verdade, a implementação de 
reformas institucionais, a garantia de 
reparações, a formulação de políticas de 
reconciliação e punição de agentes envolvidos 
com torturas e assassinatos foram as 
situações presentes em momentos posteriores 
aos períodos de conflitos e de violações 
sistemáticas aos direitos humanos em 
diferentes contextos históricos. Entretanto, 
no Brasil, foi compreendida, durante muito 
tempo, como uma necessidade de esquecimento 
de modo a restaurar a paz, sepultando com isso 
parte das memórias do período.   

No entanto, lutas, em resposta ao silêncio 
institucional,  foram construídas no sentido da 
necessidade de conhecer e de julgar agentes do 
Estado responsáveis por graves violações aos 
Direitos Humanos, de modo a romper com um 
passado de impunidade e de negligência. Em 
muitos países, essas lutas levaram a criação de 
Comissões  da Verdade, órgãos  responsáveis  por 
investigar e tornar conhecido um passado de violência, para que a partir disso, a 
justiça seguisse com suas responsabilidades no enquadramentos dos perpetradores de 
violações aos Direitos Humanos.

Umas das principais funções que caracteriza 
o funcionamento dessas comissões foi a 
identificação e a devolução dos restos mortais das 
vítimas dos regimes militares às famílias, bem 
como a disponibilização de informações necessárias 
à responsabilização penal dos torturadores e dos 
assassinos. Em muitos países da América Latina, 
sua atuação contribuiu com essas tarefas a ela 
delegada pela sociedade. No Brasil, entretanto, a 
Comissão da Verdade foi constituída tardiamente, 
mais de 25 anos após o final da Ditadura.

Enquanto isso, a grande maioria dos desaparecidos continuaram desaparecidos e 
quase nada, do ponto de vista estatal, foi realizado para que conhecêssemos às 
atrocidades cometidas durante o período. Coube às famílias e a grupos organizados 
pela sociedade civil a busca por mais informações dos mortos e desaparecidos. Coube 
ao ex-presos políticos o ônus da prova de que foram perseguidos, presos e torturados 
no momento em que recorreram à justiça e reivindicaram ações reparatórias. Não 
coube a ninguém, ainda, o esclarecimento dos crimes e a punição aqueles que os 
cometeram.

Hoje, vamos conhecer uma história que muito pode nos informar a respeito da  
Justiça de Transição quase inexistente no processo de redemocratização do Brasil. Por 
sua concretização, a história ainda aguarda.
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A partir de agora, vamos entrar em contato com algumas partes do processo de 
Luiz Eurico Tejera Lisboa. Sua história é cercada pelo debate em torno da 
Democracia e da Justiça de Transição. Vamos conhecer?

Democracia e Justiça de Transição 

Começaremos, por 
aqui, a conhecer um 
pouco da história de 

Ico, como era 
chamado Luiz Eurico 
Tejera Lisboa.  Como 

foi o início da 
trajetória de 

militância de Luiz 
Eurico Tejera 

Lisboa?

Logo de início, 
ficamos sabendo que 
Luiz Eurico começou 

sua militância no 
Movimento 

Estudantil. Quais 
foram os espaços de 
atuação dentro do 

movimento estudantil 
nos quais Ico esteve 

presente???

No Julinho, quais 
era as bandeiras de 

lutas dos alunos naquele 
contexto??? Que 

entidade representava 
essas lutas??? Como ela 

foi vista pelas 
autoridades naquele 
contexto??? O que 

aconteceu com o Grêmio 
do Julinho???

Um pouco adiante, ele 
compôs a direção de uma 

entidade estudantil 
estadual. Que entidade 

era essa?
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Democracia e Justiça de Transição 

Você já ouviu 
falar algo sobre 
o ano de 1968? 
Foi um ano bem 

importante, 
tanto no Brasil 

quanto fora 
dele. Por que? 

Em que momento 
a trajetória de 
Ico se encontra 

com o ano de 
1968???

Foi nesse ano que 
começaram a 
ocorrer suas 

prisões. Por que elas 
ocorriam? As datas 
em que foi detido 
são conhecidas?

Por que foi preso 
pela segunda vez?? 
Quais os agentes 

públicos que 
estiveram 

envolvidos naquele 
contexto em que 

ocorreu sua 
prisão??? Como foi 
o posicionamento 

dos professores do 
Julinho??

Nessa oportunidade, 
Ico foi preso com outro 

militante. Quem é ele? Para onde 
os dois foram?? Quanto tempo lá 

permaneceram??? O que lhes 
aconteceu, o que tiveram de 
enfrentar nesse período de 

enclausuramento???

Além de terem sido 
presos mais uma vez naquele 
ano, foram indiciados em um 
Inquérito Policial Militar e 

enquadrados na Lei de 
Segurança Nacional. Qual 

motivo serviu de justificativa 
para as autoridades???



  
Resistência à Ditadura Civil-Militar - das fontes arquivísticas para a sala de aula, 50 anos depois 20

Democracia e Justiça de Transição 

Pela tentativa de 
abertura do Grêmio 

do Julinho foram 
julgados e absolvidos 
pela Auditoria Militar. 

Seria possível no 
momento histórico em 

que vivemos alguém 
ser indiciado por 

tentar organizar uma 
entidade 

estudantil???

Depois do AI-5, 
a resistência à 

ditadura ficou mais 
difícil. Por quê? E em 

1969, o que 
aconteceu com o 

processo no qual Luiz 
Eurico e Gutiérrez 

haviam sido 
absolvidos???

A atuação que 
antes se 

concentrava na 
mobilização e na 

conscientização dos 
estudantes, 

modificou-se. Como 
passou a atuar 

Eurico e seu grupo, 
que ficou conhecido 

como “Exército 
Brancaleone”.

Depois de condenado, qual foi a 
opção que Eurico teve de 

assumir para permanecer nas 
fileiras da resistência à 

ditadura??? O que foi a luta 
armada no contexto de 

resistência à ditadura? Como 
atuavam? No que acreditavam?
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Além do relato 
produzido pela família 

de Ico, encontramos em 
seu processo outros 

documentos. Um deles é 
essa reportagem 

produzida e veiculada 
pelo jornal Zero Hora. 

Como foi o 
posicionamento desse 

jornal frente a atuação 
do Grêmio Estudantil do 

Julinho???

Em 1987, era isso que a 
Justiça Militar tinha a 
informa de Luiz Eurico. 
Que foi denunciado e 

absolvido e depois 
condenado, tudo no mesmo 

processo. Informa 
também que foi anistiado 
pela da Lei da Anistia de 

1979.

Mais adiante, 
podemos discutir 
sobre aquilo que a 
Justiça Brasileira 
informou sobre os 

perseguidos políticos 
do período da 

ditadura. Vamos 
notar, que existem 
lacunas enormes!!!!

Na clandestinidade 
e atuando junto à 
ALN, foi no ano de 

1972 que Luiz Eurico 
desapareceu. Como 
assim desapareceu? 
Assim mesmo, viajou 
para São Paulo, onde 

foi preso, e essas 
foram as últimas 
informações que 
companheiros de 

militância e a família 
souberam sobre ele 

durante muitos 
anos.
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Como vocês podem 
notar, encontramos aqui 
um atestado de óbito. De 
quem é esse atestado??? 
Quanto anos tinha essa 

pessoa quando morreu??? 
Em que data morreu??? 
Qual foi a causa de sua 

morte???
Tudo muito suspeito!!! Por 
que temos no processo de 

indenização de Ico um 
atestado de óbito de um 
homem chamado Nelson 

Bueno???

A família de Ico 
sabe que ele foi 

preso na primeira 
semana de 

setembro de 1972, 
no entanto, no 
entanto, não 
encontrou 

documentação que 
informasse da 
prisão. Nesse 

mesmo período, 
morreu um homem 
chamado Nelson, 

identidade falsa de 
Ico. Não é uma 
coincidência!

Você já ouviu 
falar da 

Comissão de 
Familiares de 

Mortos e 
Desaparecidos
??? Qual foi 
atuação dela 
no que diz 
respeito ao 
caso de Luiz 
Eurico??? O 

que ela 
descobriu??? 

O que o 
Estado 

escondeu?

Nelson era um dos 
nomes falsos 

utilizado por Luiz 
Eurico durante o 
período em que 

esteve na 
clandestinidade.
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Segundo a Polícia de 
São Paulo, Nelson 

Bueno teria se 
suicidado. Seu corpo 

foi encontrado no 
quarto de uma 

pensão localizado no 
bairro da Liberdade 

na cidade de São 
Paulo, também 

segundo documentos 
produzidos por ela.

Depois de muita 
luta, a Comissão 
teve acesso a 

esses documentos 
e ficou sabendo 
que Nelson foi 
enterrado no 
Cemitério de 

Perus.

Também teve acesso 
aos documentos que relataram os 
resultados da investigação de sua 
morte, que para eles foi suicídio. 

Dentre eles, encontramos essa foto. 
Nela aparecem elementos como furos 
no cobertor, posição dos revolveres 
nas suas duas mãos. Você acredita, 

pela cena do crime, que ali poderia ter 
ocorrido um suicídio??? A Comissão 

também não acreditou!!!

Não havia mais 
dúvida de que o 

Nelson do 
atestado era Ico.
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Essa descoberta 
aconteceu no ano 1979, 

junto com a promulgação 
da Lei de Anistia. Luiz 
Eurico estava morto e 

enterrado no Cemitério de 
Perus com o nome de 

Nelson Bueno.

Ao mesmo tempo em que a morte 
dos desaparecidos era apenas 

presumida pelo Estado, conforme a 
Lei de Anistia de 1979, um corpo e 

um atestado de óbito eram 
apresentados para a sociedade. A 
luta no familiares, no entanto, não 
acabou por aí. Para as autoridades, 
o que ocorreu foi um suicídio, para 
os familiares não. Como comprovar 

que após ser preso, Ico foi 
assassinado se nem mesmo os 
registros de sua prisão forma 

encontrados???
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Falsificar o laudo da 
causa de sua morte e 
identificar o corpo 

enterrado como sendo de 
Nelson Bueno, foram 
apenas algumas das 

estratégias utilizadas 
pelo Estado para ocultar 
a morte de Ico. Quando 

exumado o corpo de 
Nelson Bueno, para que 
fosse elaborado novo 

atestado de óbito, com o 
nome verdadeiro, mais 

uma descoberta. Qual foi 
ela????

A morte de Luiz Eurico 
havia sido comprovada, 
no entanto a versão do 

suicídio foi mantida. 
Mais adiante, 

descobriu-se que o 
corpo de Nelson Bueno 
estava enterrado em 

outro espaço, 
identificado com o 
nome de Ruy Carlos 

Vieira, mais uma 
estratégia de ocultação 

de cadáver levado a 
cabo pelo Estado.
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Os familiares 
conseguiram que o 

estado atestasse em 
1981 o óbito de Luiz 
Eurico. Havia sido 

encontrado um 
desaparecido sobre 
os olhos do Estado, 

que negou-se, no 
entanto, a prestar 
outras informações 
sobre a morte de 

Ico.

Em 1990 ocorreu outro fato muito 
importante. Que fato é esse???? Você 

conhece essa reportagem do Globo 
Repórter??? Quem a produziu???? 

Quando foi publicizada ??? Algo 
modificou em relação a versão de 

suicídio de Luiz Eurico??? Parece que 
foi derrubada a versão de suicídio.
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Acima temos uma reportagem 
feita com Nei Lisboa, irmão de Luiz 
Eurico, intitulada “Uma dor sem fim 

para a família” e ao lado,  a divulgação 
de um evento em homenagem a 

Ico,“Essa luta não acabou”, organizado 
pelo Comitê Brasileiro pela Anistia. A 

saudade já explicaria o motivo de “uma 
dor sem fim”, mas você acha que essa 

dor pode ter outra explicação 
também???? E por que a luta não 

acabou, se o corpo de Ico foi 
encontrado e 
identificado??

Somente em 1995, 
uma década após o final da Ditadura, 

que o Estado reconheceu como 
mortos, para efeitos legais, os 

desaparecidos políticos. Autorizou a 
emissão de atestado de óbito e a 
indenização aos familiares. Para 

cuidar disso, instaurou a Comissão 
Especial sobre os Mortos e 
Desaparecidos Políticos. 
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Atividade 1
Quebra-Cabeça - A razão e a hora de quem vive um ideal

68 foi barra
Plena ditadura
Plena resistência
Plena tropicália
Plena confusão

Foi um rebuliço lá em casa
Manifestos, passeatas
Festivais de minissaias
Meu irmão limpando a arma
Meu irmão,
E a revolução?

Que estava por chegar
Tão certo quanto o bem
Sempre vem e vence
Nas histórias infantis

Difícil de aceitar
Que o mal tenha o poder
De escrever na história
Um final tão infeliz

68 foi bala
E mais bala foi setenta e um,
 e dois, e...
Mais bala foi depois
Sempre alguém sumido de casa
Torturado, morto,
Mutilado pelo Estado 
ao bel-prazer
Boiando no Rio da Prata
Guerrilheiros, jornalistas,
Marinheiros, padres e bebês
Boiando no Rio da Prata
Visto num jazigo vago
Ou num muro de Santiago
Ou jogado numa vala comum

68 foi bala
Sempre alguém sumido de casa
Meu irmão
E a revolução

Difícil de contar
Mas fácil de entender
A razão e a hora
De quem vive um ideal

E a Revolução?
Nei Lisboa Se eu fosse te dizer

O que há em mim de teu
Meu irmão, a glória
É uma história sem final

Mais duro é perceber
Se eu fosse te falar
Do Brasil de agora
Que seria tão igual

Miséria
Doença
Polícia brutal

Luxúria
Mentira
Autoridade sem moral

Viu? Hum, hum
68 foi barra
Como é 2001

Essa é uma música composta por Nei 
Lisboa, irmão de Luiz Eurico Tejera 
Lisboa. Faz parte do álbum Cena 
Beatnik de 2001. Podem encontrá-la 
no link abaixo. Depois de escutá-la, 
vamos tentar “entender”, no rosto e 
nas palavras de Ico, “a razão e a 
hora de quem vive um ideal” . Para 
isso, devem encontrá-la na 
montagem do Quebra-cabeça.

http://www.youtube.com/watch?v=S6hDSsZPPO4
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Atividade 2
Memória, Verdade e Justiça: o que tem a História de Ico com isso?

Agora chegou o momento de realizarem, em grupo de três ou quatro 
Alunos, algumas pesquisas. Sugerimos: 

● Lei da Anistia -

➔Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da 
República
http://www.sdh.gov.br/assuntos/mortos-e-desapareci
dos-politicos/programas/comissao-especial-sobre-mo
rtos-e-desaparecidos-politicos
➔Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos
http://cemdp.sdh.gov.br/ 

➔Livro “Direito a Memória e a Verdade”
http://www.sdh.gov.br/assuntos/mortos-e-desapareci
dos-politicos/pdfs/livro-direito-a-memoria-e-a-ver
dade 
➔Dossiê: Mortos e Desaparecidos Políticos
http://www.desaparecidospoliticos.org.br/ 

● Reportagem do Globo Repórter – Vala Clandestina de Perus (1995) -
http://www.youtube.com/watch?v=yKBc7S4tSfU 
● Comissão Nacional da Verdade - http://www.cnv.gov.br/
 

  

Depois de pesquisarem nos sites indicados, vocês devem produzir um texto no 
qual sejam abordados elementos em torno da Memória da verdade e da justiça 
sobre o prisma da trajetória de Luiz Eurico Tejera Lisboa. Sugerimos que 
comecem pela seguinte reflexão: o que é justiça de transição? O que tudo isso 
que estudamos até aqui tem a ver com ela? A justiça de transição foi efetivada 
no Brasil? Quais elementos a legislação brasileira não previu para que fosse 
efetiva uma justiça de transição? Na trajetória de Ico, quais elementos desses 
identificamos? O roteiro é uma sugestão, a redação é de vocês :-)

➔Lei de Anistia - 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm 
➔Revisão Lei de Anistia - 
http://resistenciaemarquivo.wordpress.com/2014/04/11/revisao-
da-lei-de-anistia-de-1979-e-aprovada-pela-comissao-de-direito
s-humanos-do-senado-federal/ 

● Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos -  
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