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Em 2014, o advogado e coordenador da Comissão 

Nacional da Verdade, Pedro Dallari, sustentou que: 

Tratava-se de uma política de Estado, e não apenas de 

excessos ou acidentes. E hoje está mais que demonstrado 

não só que houve graves violações dos direitos humanos, 

mas que essas violações não foram produtos da ação 

isolada de alguns psicopatas, casos fortuitos, foram 

produto de uma atividade planejada, sistemática 

(LENEIDE, 2016). 



RESUMO 

 

O objetivo primário da realização deste se resume na análise das políticas que permitiram a 

utilização da tortura durante interrogatórios dentro das dependências dos DOI-Codis durante os 

anos 1968 e 1975. Através do uso da metodologia de estudos descritivos e embasamento 

teórico, foram feitas leituras de várias obras, sobretudo as duas principais, com a intenção de 

compreender o cenário político vigente na época e entender como essas políticas deixaram com 

que ocorresse suplícios, “Memórias de uma guerra suja” – Claudio Guerra em depoimento a 

Marcelo Netto e Rogério Medeiros, e também o livro de Leneide Duarte-Plon “A tortura como 

arma de guerra”. 
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ABSTRACT 

 

The primary goal of this paper is to analyze the politics which allowed the use of torture during 

the questionings in the DOI-Codi's (Department of Information Operations - Center for Internal 

Defense Operations) facilities from 1968 to 1975. By using the methodology of descriptive 

studies and theoretical background, readings of several titles have been done, primarily the two 

main ones, with the intention of comprehending the political scenario present at that time and 

understanding how these policies have allowed torments to happen, "Memoirs of a Dirty War" 

by Claudio Guerra in testimony to Marcelo Netto e Rogério Medeiros, and also the book by 

Leneide Duarte-Plon "Torture as a War Weapon". 
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Introdução 
 

Uma das épocas mais marcantes e importantes para o Brasil talvez seja o golpe civil-

militar-empresarial aqui instalado em 1964 estendendo-se até 1964 e 1984/5. O que esse 

período possui de importância, tem também de obscuridade. Fazendo um recorte temporal de 

68 a 75, será abordado aqui a tortura e toda sua contextualização política, toda a política que 

envolvia e permitia sua ocorrência nos porões do DOI-Codi. No entanto é avaliado, de maneira 

veemente, que para o autor não há atos, não há crimes e não há absolutamente nada que 

justifique a utilização da tortura, seja ela física ou psicológica. 

Entretanto, a utilização desta prática em prol de confissões e punições é feita há 

demasiado tempo, porém, no pós Segunda Guerra houveram tratados internacionais que 

buscavam extinguir tal ato. Olhando para o Brasil, durante o golpe de 64 a tortura foi 

institucionalizada, tornando assim arma fundamental do regime civil-militar-empresarial que 

aqui se instalara. 

É justamente nesse âmbito que vigora o maior interesse da realização desta monografia: 

a conscientização sobre o que era e como era praticada a tortura na obscuridade dos porões do 

DOI-Codi entre os principais anos da ditadura militar brasileira, 1968 – 75, fazendo uso da 

metodologia de estudos descritivos e com base nas reflexões do autor sobre o tema. 

Com o interesse de obter maior conhecimento sobre este tema, foi feita a leitura de 

algumas dissertações de mestrado, teses para o título de doutorado, livros e alguns artigos. 

Todos eles possuem ligação total ou parcial com o objeto em estudo. Dando enfoque no livro 

“Memórias de uma guerra suja” – Claudio Guerra em depoimento a Marcelo Netto e Rogério 

Medeiros, e também na obra da Leneide Duarte-Plon “A tortura como arma de guerra”. Em 

todo o material lido, a tortura praticada durante o regime civil-militar é a base do trabalho, 

alguns com os olhos voltados mais para o setor econômico como no caso do autor Carlos Fico 

em “O grande irmão” e também no livro “1964: A conquista do Estado. Ação Política, Poder e 

Golpe de Classe” do René Armand Dreifuss, e outros falando estritamente da tortura em si, que 

é o caso do “Memórias de uma guerra suja” de Marcelo Netto e Rogério Medeiros. 

Esta monografia está calcada na leitura dos livros, teses e artigos citados anteriormente. 

Sendo assim, a composição deste calca-se na análise de diversas entrevistas, tomadas de 

depoimentos, também engloba neste a procura em acervos digitalizados de revistas e jornais 

dos referidos anos. Uma entrevista com uma militante torturada chegou a ser marcada, mas 
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posteriormente não obteve retorno da mesma. Vale ressaltar a importância em ouvir não 

somente os torturados, opositores, mas também os militares e funcionários que contribuíram 

para o golpe (com a tentativa de abranger o outro lado também), mas com a escassez de tempo 

e dificuldade em encontrar pessoas dispostas a falar, também não obteve sucesso. Vale ressaltar 

que o presente trabalho conta, além dos capítulos, com uma breve sessão de considerações finais 

indispensável para o compreendimento. 
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A tortura e sua concessão estatal 
 

De maneira indireta, o golpe de 64 iniciara-se logo após a Segunda Guerra Mundial, 

com o início da Guerra Fria. A grosso modo, tal guerra era composta apenas por dois 

integrantes; EUA e URSS, sendo que o que estava em jogo era o poder hegemônico mundial; 

de um lado (americano) estava os ideais capitalistas, enquanto do outro (URSS) a hegemonia 

comunista: 

Uma escalada de acusações se iniciou, pois, desde meados dos anos 1950, com 

a queda de Stalin, a União Soviética do premiê Nikita Khrushchev adotara 

uma nova estratégia de atuação, apoiando países em desenvolvimento, 

inclusive na América Latina, tendo em vista a expansão do seu poderio. 

Khrushchev surpreendeu a todos quando declarou que qualquer agressão a 

Cuba poderia ser respondida militarmente pela União Soviética. A situação se 

complicaria ainda mais porque os Estados Unidos não conseguiram obter dos 

demais países latino-americanos uma desaprovação definitiva da política 

cubana já que, na reunião convocada para tal fim, em agosto de 1960, na Costa 

Rica com os ministros de relações exteriores latino-americanos, ficou 

estabelecida uma condenação de quaisquer interferências extracontinentais 

(ou seja, as da União Soviética), mas também se definiu que uma intervenção 

dos Estados Unidos em qualquer república americana seria censurada. Até 

então, as populações e os governos latino-americanos viam com simpatia a 

revolução de Fidel Castro – algo que não desapareceria totalmente nem 

mesmo depois de os Estados Unidos adotarem políticas mais duras, ou até 

mesmo por causa disso (FICO, 2008. p. 23). 

 

 

Tal disputa de hegemonias fez com que cada um utilizasse as armas que tinham em seus 

respectivos quintais. Assim sendo, o pavor norte americano, de que a União Soviética 

conseguisse provar e implantar o comunismo de forma a se alastrar de maneira global, fez com 

que fosse vista apenas uma única e exclusiva saída: exterminar quaisquer ameaças comunista, 

principalmente na América do Sul, a qualquer custo. Os principais países a sofrerem com 

governos militares apoiados e financiados pelos norte – americanos, na América do Sul, foram 

Brasil (1964 – 85), Argentina (1976 -89), Uruguai (1972 – 85) e Chile (1973 – 90). 

Tal repressão exercida pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), 

anteriormente mencionada, era propagada não apenas por meios nacionais. Além do 

financiamento ideológico e bélico, também era financiado pelo EUA campanhas políticas, 

como será visto abaixo: 

Poucos dias antes do golpe de 64, o USIS consolidou, em relatório secreto e 

ainda desconhecido, seus objetivos para aquele ano, que indicavam a 

necessidade de aumentar a confiança e a participação do Brasil na Aliança 

para o Progresso e de reforçar o “centro democrático progressista”, além de 
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“revelar a verdadeira face do comunismo”, entre outros propósitos. Para tanto, 

assim seriam destinados US$ 523 mil, distribuídos em despesas como rádio 

(US$ 45 mil), TV (US$ 69 mil), imprensa (US$ 100 mil), unidades móveis de 

exibição de filmes (US$ 154 mil), entre outras atividades de propaganda. 

Esses gastos não incluíam salários de empregados locais, aluguéis, serviços e 

outras despesas administrativas, nem o apoio de Washington a outras 

atividades do USIS no Brasil, como os fundos adicionais para o programa de 

publicação de livros (US$ 490 mil), as concessões financeiras para os centros 

culturais e de ensino de línguas (US$ 400 mil) e os recursos de programa de 

intercâmbio (US$ 1 milhão). Em resumo, o USIS programou gastar 

aproximadamente US$ 2 milhões de dólares com propaganda e atividades 

correlatas em 1964, sem considerarmos os recursos para os centros culturais e 

de ensino de línguas. Os gastos totais do USIS entre 1965 e 1970 ficariam 

sempre acima de US$ 5 milhões anuais (FICO, 2008. p. 80). 

 

Com intenso incentivo midiático, a repressão ganhara força à luta contra subversivos e 

opositores, convencendo grande parte da população a contribuir com o extermínio dos 

opositores, fazendo sua parte, segundo o governo, em denunciar quaisquer suspeitas, dirigir-se 

a delegacia mais próxima caso avistasse alguém procurado. 

A CIA, com o nítido intuito de tornar não apenas a URSS, mas também Cuba, países 

ideologicamente isolados e de comandar os regimes militares ao sul da América, criou a 

famigerada Operação Condor (1975), na qual englobava vários países sul-americanos (Brasil, 

Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai), todos com governos de cunho militar. Tal 

aliança fez com que estes países passassem a colaborar entre si. Desta forma, a fuga dos 

inimigos internos1 fora sensivelmente dificultada e a busca facilitada, pois, com tal operação, 

os países envolvidos trabalhavam de maneira mútua à busca de subversivos. Em outras 

palavras; tais países eram coordenados pelo órgão americano a caçar opositores de seus 

respectivos governos: 

Muito tem se falado sobre a Operação Condor para explicar a caçada de 

opositores político em outros países, especialmente depois da descoberta dos 

Arquivos do Terror, no Paraguai. No entanto, não se pode perder de vista que 

essa operação se consolida somente no ano de 1976 e, muito antes disso, 

inúmeras pessoas já haviam sido presas e torturadas em terra estrangeira. Ou 

seja, ao mesmo tempo em que não se pode relegar a importância desse 

operativo, torna-se falho o argumento alicerçado exclusivamente sobre os 

vôos da Condor. 

No que tange especificamente ao intercâmbio repressivo entre Brasil e 

Uruguai, há tempos suas respectivas polícias mantinham contatos e trocavam 

informações entre si. Tal prática não surgiu com a chegada dos militares ao 

topo do poder político; apenas recrudesceu  (UFSM. p. 71 - 2008). 

No palco da Guerra Fria, a colaboração policial ganhou o reforço da DSN. O 

“inimigo interno” tornou-se inimigo comum a todos, uma vez que as próprias 

                                                           
1 Comunistas, socialistas, revolucionários, subversivos e todos aqueles que discordavam do governo. 
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fronteiras territoriais políticas se eclipsaram em favor de uma invisível 

fronteira ideológica que passou a demarcar com precisão o “cidadão da 

nação”, o “patriota”, e o “outro”, o inimigo, o “comunista subversivo  (UFSM, 

2008. p. 72). 

 

Indícios de influência americana nas eleições presidenciais brasileiras foram 

encontradas ainda na década de 50, mas seria na próxima década que tais influências deixariam 

de ser meras influências e passaram-se a ter uma forte pressão política (obviamente àqueles 

governos conservadores). Não seria errôneo afirmar que João Goulart (1961 – 64) com seus 

olhos voltados às classes menos privilegiadas, conhecido também como Jango, desagradou 

intensivamente os líderes militares e o EUA: 

Ele [Jango] foi deposto porque deu a impressão de fomentar conquistas 

populares demasiado amplas que, aos olhos de certos setores da elite, 

poderiam levar à radicalização da democracia. No contexto da Guerra Fria e 

sob o influxo do anticomunismo, isso pareceu intolerável. Mas ele também foi 

deposto por não ter sido capaz de estabelecer uma política militar satisfatória 

– área para a qual deveria estar muito mais atento em função de sua 

importância e capacidade de intervenção na política (FICO, 2008. p. 76). 

 

A queda de Jango, levando em consideração que as forças armadas, a elite e os EUA 

eram contra sua permanência, era apenas uma questão de tempo. Não demoraria muito a 

começarem intensivas campanhas contra o então presidente da república já com os olhos 

saltados para o golpe, que concretizar-se-ia poucos anos adiante: 

... podemos comprovar amplamente que uma enorme campanha de 

desestabilização [do governo janguista] foi patrocinada, desde, pelo menos, 

1962, por organizações brasileiras e norte-americanas (sobretudo o USIS 

[United States Information Service], o serviço de informações, mas outras 

agências do Estados Unidos também atuaram) (FICO, 2008. p. 76). 

 

O Estados Unidos, com a intenção de melhorar, belicamente, nosso exército, decidiu 

reforçar as forças armadas brasileiras. Lincoln Gordon, então embaixador americano, solicitou 

ao seu país o envio de instrumentos de poderio bélico para uma rápida invasão das forças 

armadas americanas em solo brasileiro, caso houvesse alguma resistência ao golpe militar. 

Entretanto, o futuro presidente brasileiro Humberto Castelo Branco (1964 – 67), optou por 

confiar na solidificação do golpe sem (este) auxílio: 

Ao contrário do que afirmam os que minimizam a operação e a participação 

de brasileiros em seu planejamento, o futuro presidente Castelo Branco estava 

em contato com a embaixada e disse a Lincoln Gordon, no dia 1º de abril, que 
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não precisaria do apoio logístico norte-americano. Assim, a “Operação 

Brother Sam” começou a ser desmontada (FICO, 2008. p. 90). 

 

Em suma, não há de ser considerada equivocada a afirmação de que, o período mais 

manchado por sangue da recente história brasileira se deve aos norte-americanos também, mas 

não somente. Majoritariamente esse fardo pertence aos brasileiros que foram, não apenas 

determinantes, mas coniventes a este estilo governamental repleto de pontos de interrogações, 

torturas, mortes, famílias dizimadas, sofrimento e ganância. Não há ressalvas a fazer-se quando 

se trata sobre qualquer método que busque a verdade com suplícios, e, como se não bastasse, 

não permite opositores. 

Com a missão de manter a ordem a qualquer custo e, eliminar ameaças comunistas, o 

país deveria possuir certa educação de como a tortura deveria ser feita, caso houvesse 

necessidade de sua utilização. Para tal, fora utilizado diversos órgãos e inúmeras instituições 

para este fim. A Escola Superior de Guerra (ESG) (fundada em 1949 com forte influência da 

Guerra Fria) foi a primeira a servir ao governo militar brasileiro. De forma a formar seus alunos 

na arte de investigar, interrogar, torturar e matar, tal escola foi primordial para a manutenção 

militar vigente na época.  

Visto que o fim da oposição viria de qualquer modo, demasiada sofisticação do aparato 

repressivo era uma questão inadiável naquele momento. Portanto, ainda em 64, foi criado o 

Sistema Nacional de Informações (SNI), cujo primordial intuito era apenas “... munir o Presidente 

da República com dados importantes para assessorá-lo na tomada de decisões...” (2008, p. 54) porém, 

posteriormente dois anos, no governo Artur da Costa e Silva, tal órgão tornou-se mais um aliado 

ao regime repressivo aqui presenciado. Assim sendo, este passou a contribuir aos ditadores de 

forma incisiva dentro do poder executivo. Em outras palavras, veio a transformar-se em mais 

um sistema que englobaria a teia organizada pelos governos brasileiro e norte-americano contra 

a oposição. 

 Escola do Panamá ou School of the Americas (Escola das Américas), foi uma escola 

criada pelo governo norte-americano em 1946, que inicialmente instalou-se no canal do 

Panamá. Durante os anos de chumbo fora de lá que vieram os ensinamentos repressivos básicos. 

Além de ensinar na prática, com aulas sobre como melhorar o rendimento de interrogatórios, 

técnicas a utilizar-se danificando tanto a saúde física do interrogado como a saúde mental e 

psíquica, linhas de pensamento referentes a guerrilhas, guerra anti-subversivas, golpes de 

Estado, etc. também eram passados aos alunos: 
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Ademais, é importante ressaltar que a doutrinação recebida pelos militares 

teve caráter essencialmente antidemocrático. A democracia, como regime 

político ou modo de vida social, foi qualificada como desorganizada e passível 

de corrupção, favorecendo dessa maneira a infiltração comunista. Por 

conseguinte, a própria democracia tornava-se igualmente um inimigo a 

combater (Ibid. p. 26). 

 

Por último, porém de importância inestimável para o funcionamento da engrenagem 

repressiva e ditatorial, vem a Doutrina de Segurança Nacional (DSN). Não se trata de um órgão, 

instituto ou escola; mas sim de conjunto de ideais norte-americanos disseminados em solo 

Latino-americano. Com o intuito de tornar da América do Sul seu quintal e nele fazer o que 

bem entender, o governo norte-americano decidiu pela implantação de um único pensamento 

em todos os países aqui existentes, porém, com a emancipação comunista proveniente da URSS 

e Cuba, o EUA agiu de maneira truculenta; de forma indireta, fora pretendido por eles certa 

ditadura militar não apenas no Brasil, mas em toda a América. Assim sendo, tal doutrina, 

vigente e igualitária em todos os países do cone Sul, proferia de maneira evidente que, qualquer 

manifesto, qualquer tipo de diferença ideológica, qualquer insatisfação com seu respectivo 

governo era considerado ato proveniente de ideais comunistas. 

Pode-se afirmar, sem ressalvas, que a relação ideológica entre EUA – Cone Sul fez com 

que as fronteiras políticas se sucumbissem à inexistência (em 1975, com a Operação Condor, 

tal repressão ia se intensificar). A instalação de Terror de Estado (TDE), incessante alienação, 

torturas, mortes e crimes hediondos (até hoje não solucionados) foram apenas consequências 

oriundas da caça ao inimigo interno, disseminação de ódio e da sede pelo capitalismo.  

Consuma-se fato notório a participação norte-americana na criação e permanência do 

Regime Civil-Militar instalado em solo brasileiro, porém o Estados Unidos não foi o único país 

colaborador. Os franceses também participaram tão ativamente quanto aos norte-americanos. 

Para a autora e jornalista brasileira Leneide Duarte-Plon, a França serviu-nos como base teórica: 

A influência dos franceses no pensamento militar brasileiro é muito menos 

conhecida que a americana. E, no entanto, os militares franceses estão no 

DNA das ditaduras latino-americanas, a começar pela brasileira, a primeira a 

se instalar e a que durou mais tempo (1964-1985). 

Foi a doutrina francesa que serviu de alicerce ao edifício teórico que elaborou 

a tese do inimigo interno e redesenhou a Doutrina de Segurança Nacional. 

Segundo essa teoria, o adversário a ser combatido é o inimigo interno, 

representado por comunistas, intelectuais, operários, camponeses, líderes 

sindicais, estudantes e artistas simpatizantes de ideais consideradas 

subversivas (DUARTE, 2016. p. 37). 

O primado dos serviços de informação, o controle das populações civis, os 

interrogatórios “coercitivos” em centros clandestinos, o uso do soro da 
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verdade, os desaparecimentos forçados de opositores, os esquadrões da morte, 

as execuções sumárias e a prática de jogar de um avião os “subversivos” ou 

“terroristas” são elementos da prática da doutrina francesa da “guerra 

contrarrevolucionária”, o antídoto para a “guerra revolucionária” (Ibid. p. 38). 

 

  

 Com o mesmo intuito americano – erradicar quaisquer chances de instalação do 

comunismo - a França começou a impor sua linha de pensamento no Brasil pouco tempo antes 

do golpe ser consumado, em 1959: 

 

As ideias francesas que teorizavam a “guerra antirrevolucionária” teriam 

chegado ao Brasil pouco antes do golpe, em 1959, numa conferência 

pronunciada na ESG pelo coronel Augusto Fragoso. A partir de então, a 

doutrina francesa foi adotada pelo Estado-Maior das Forças Armadas, 

tornando-se o fermento do golpe de 1964. Em como provam os relatórios 

secretos e o testemunho de Aussaresses, as ideias básicas dessa doutrina 

continuaram influentes depois da ruptura do processo constitucional (Ibid. p. 

46). 

 

 

A influência francesa não se restringiu somente ao território brasileiro, mas, sobretudo, 

em todo o Cone Sul: 

 

O anticomunismo do Exército francês só era comparável ao do Exército 

americano. Unidos, os oficiais dos dois países passaram a formar toda uma 

geração de futuros ditadores e torturadores da América Latina. (Ibid. p. 41) 

Quando este livro [Escadrons de la mort, l’école française] foi publicado, 

especialistas da Guerra da Argélia, como o historiado Pierre Vidal-Naquet, 

confessaram desconhecer totalmente a importância dos militares franceses nas 

ditaduras do Cone Sul. Descobriram, estarrecidos, que a tortura como arma de 

guerra fora disseminada através de literatura especializada e de ensinamento 

dos franceses nas escolas militares americanas. O próprio general Augusto 

Pinochet, assim como muitos militares que participaram o golpe no Chile, fez 

estágio no Fort Benning, onde Aussaresses ensinara (Ibid. p. 52). 

 

 Os serviços de espionagem brasileiros que vigoravam durante o regime civil-militar 

caçando a subversão era praticamente implacável não somente no Brasil, mas também 

contavam com elos no exterior, como afirma Leneide: 

 

Pesquisados com profundidade a partir de dezembro de 2005, quando foram 

entregues à coordenadoria regional do Arquivo Nacional de Brasília, 

vinculado à Casa Civil da Presidência, os arquivos do SNI revelam a extensão 

da espionagem exercida pela ditadura sobre milhares de brasileiros entre 1964 

e 1985, tanto no Brasil quanto no exterior. Até então, os arquivos ficavam na 

própria Agência Brasileira de Inteligência (Abin). De acordo com os registros 

do Arquivo Nacional, 308 mil brasileiros foram fichados pela ditadura, ao ter 

o nome inserido no Cada, sigla do Cadastro Nacional do SNI, a pessoa recebia 
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um código precedido da letra “B” e de um número. As fichas remetem a outros 

arquivos, todos microfilmados. O material compreende cerca de 1 milhão de 

páginas sobre o dia a dia desses alvos da ditadura (Ibid. p.58). 
 

 

 Nota-se rastros da influência francesa em vários setores dos governos militares 

brasileiros pós 64. A criação de operações, assim como a OBAN (1969), e a de departamentos, 

assim como o DOI, foi integralmente calcada em ideais franceses, que possuíam órgãos com 

estrutura muito semelhantes: 

 

A semelhança entre a Operação Bandeirantes e os serviços Renseignement, 

Action, Portection [Informação, Ação, Proteção – RAP], criados em 1956, não 

é mera coincidência, segundo [historiador Rodrigo Nabuco] Nabuco. As 

operações da contraguerrilha em São Paulo, em 1969 e 1970, têm como 

modelo a Batalha de Argel. Na Argélia, o Centre de Coordination Interarmées 

[Centro de Coordenação Integrado] aparece em 1957 como parte de uma 

reflexão sobre a organização dos serviços de informação, divididos em três 

seções das quais dependem os Détachements Opérationnels de Protection 

[Destacamento Operacional de Proteção – DOP]. O historiador escreve: 

Resultado da colaboração entre policiais e militares durante a Operação 

Bandeirantes, o Destacamento de Operações Internas (DOI) elege a doutrina 

da guerra revolucionária como verdadeira espinha dorsal das forças armadas. 

A semelhança entre as siglas francesa e brasileira não é um mero acaso (Ibid. 

p. 82). 

 

 Os ensinamentos franceses referentes a tortura também foram semeados, assim como as 

norte-americanas, em toda a América Latina. O que possibilitou tamanho conhecimento francês 

no assunto foi seu desumano experimento durante a Guerra da Argélia, iniciada em 1830 com 

a invasão e início do processo de colonização, porém reforçada em 1945 com o fim da II Guerra, 

que acabou culminando em manifestações argelinas contra o fascismo e colonialismo. 

Em entrevista para este livro, Aussaresses diz: Os serviços secretos franceses 

trabalhavam de braços dados com os brasileiros desde o início. Mas isso era 

sigiloso. Os serviços de Polícia franceses informavam aos serviços de 

informação brasileiros que tal terrorista procurado no Brasil estava em Paris e 

estava hospedado na casa de alguém, que estava sendo controlado (Ibid. p. 

58). 

Para isso, nada melhor que um telefone grampeado. Durante os anos 1970, o 

método de grampear telefones e deixar os aparelhos de cabines públicas de 

Paris falando “de graça” para o brasil facilitou o trabalho dos serviços de 

inteligência franceses e brasileiros. Os exilados faziam discretas filas perto 

das cabines e, ao ligar caíam na armadilha. Depois de algum tempo, alguns 

deles passaram a desconfiar daqueles telefones públicos que ligavam para o 

Brasil sem ficha: eram devidamente grampeados para monitorar os passos dos 

exilados (Ibid. p. 59). 

Mas eram principalmente os exilados que preocupavam a ditadura. 

Em março de 1970, o jornal Términe Chrétien noticiou a decisão do governo 

brasileiro de enviar a Paris o delegado Sérgio Paranhos Fleury, “fundador do 

tristemente famoso esquadrão da morte, um de seus mais cruéis e ‘eficazes’ 
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torturadores”. O jornal acrescenta: “Assim, não contentes em organizar o 

terror no Brasil, os generais brasileiros não hesitaram em perseguir seus 

opositores até na França (Ibid. p. 60). 

 

 

 Paul Aussaresses, general francês, defendeu seu país na Segunda Guerra e também na 

Batalha de Argel, nesta última como Coronel e chefe dos esquadrões da morte. Aussaresses 

veio ao Brasil em 1966 para propagar seu saber obtido durante a guerra na Argélia: 

Em 1966, inspirados provavelmente neste centro de treinamento (Centre 

d’Entraînement à la Guerre Subersive) os militares brasileiros criaram o 

Centro de Instrução de Guerra na Selva. Com sede em Manaus, onde o general 

Aussaresses dava, sem dúvida, as mesmas lições que o então coronel Bigeard 

transmitia aos seus oficiais: uma tortura “humana”: 1. É preciso que a tortura 

seja limpa; 2. Que ela não seja realizada em presença de jovens; 3. Que não se 

faça na presença de sádicos; 4. Que seja feita por um oficial ou por um 

responsável; 5. Que seja “humana”, isto é, que pare logo que o indivíduo falou 

e que não deixe vestígios (Ibid. p. 81). 

 

O perfeccionismo impecável francês quando o assunto é controle de população, aqui 

utilizado, também fora adquirido com derramamento de sangue, espionagem e tortura: 

Durante a batalha de Argel, foram efetuadas 24 mil prisões e cerca de 3 mil 

pessoas desapareceram depois de terem sido torturadas, segundo cálculos do 

próprio general Aussaresses. Como nesse tipo de “guerra 

contrarrevolucionária” o combate não ocorre em campo de batalha, e o 

inimigo está disseminado na população civil, o controle dos cidadãos é um 

elemento fundamental para os militares. 

Na Argélia, esse controle foi organizado pelo coronel Roger Trinquier e 

permitia saber quantas pessoas moravam em cada casa e qual era o endereço 

de cada um dos cidadãos (Ibid. p. 48). 

 

 

 A concepção de tortura trazida pela linha de pensamento francesa esclarece muitos 

comportamentos daqueles favoráveis ao regime militar no que diz respeito a concepção de 

tortura: 

Os torturadores não apresentam a tortura como instrumento para dominar e 

subjugar a população, na luta contra o inimigo invisível. Preferem apresentá-

la como uma arma eventual para salvar inocentes. Assim, os militares 

franceses que torturaram na Argélia e os das ditaduras sul-americanas se 

dividiam entre os que pensavam que a tortura era um mal menor, como o 

general Geisel, e os que pensavam que era um bem, uma arma legítima, como 

Aussaresses (Ibid. p. 42). 

Sabe-se que a tortura quase nunca é assim nomeada pelos seus agentes. A 

maioria nega peremptoriamente sua prática. Oficiada em locais secretos, 

raramente é assumida. Apesar de agir em nome do Estado, do qual é 

funcionário, o torturador procura dissimular e negar as sevícias, praticadas 

sempre no mais estrito sigilo (Ibid. p. 49). 
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 Não poderá ser esquecido a maneira como a utilização da tortura foi empregada aqui no 

Brasil. O uso dela não está relacionado com a psicopatia dos torturadores, nem com o sadismo 

dos mesmos, tampouco com o “uso apenas em caso de necessidade”, frase esta muito utilizada 

por alguns militares. O uso da tortura durante um interrogatório segue uma hierarquia e nela 

consta a aceitação de todos, desde o presidente da República, passando pelos militares de alta 

patente, até o agente torturador. Não eram atos isolados, desprovidos de um raciocínio lógico e 

sem autorização do Estado.: 

 

Torturas e execuções sumárias andavam juntas, tanto na Argélia quanto no 

Brasil dos generais. 

Em 2014, o advogado e coordenador da Comissão Nacional da Verdade, 

Pedro Dallari, sustentou que: Tratava-se de uma política de Estado, e não 

apenas de excessos ou acidentes. E hoje está mais que demonstrado não só 

que houve graves violações dos direitos humanos, mas que essas violações 

não foram produtos da ação isolada de alguns psicopatas, casos fortuitos, 

foram produto de uma atividade planejada, sistemática (Ibid. p. 72). 

O historiador Daniel Aarão Reis defende a mesma posição: A tortura não se 

realizou nos porões, esta é uma metáfora imprópria. Realizou-se nas salas de 

visita ou nas salas de jantar. Ninguém pode ousar dizer que a ignorava. Além 

disso, como já diziam os romanos, a ignorância não é argumento. Praticaram-

se neste país a tortura e o assassinato seletivo. Não foi um excesso de boçais, 

embora fossem boçais os torturadores. Mas a ordem vinha de cima, havia uma 

cadeia de comando, desde o presidente da República, passando pelos ministros 

civis e militares, alcançando os comandos de tropas, envolvendo as 

instituições. Todos sabiam. E mandavam fazer. Alguns podiam sentir ânsia de 

vômitos. É irrelevante, o fato é que praticavam (Ibid. p. 73). 

Para realizar interrogatórios “eficazes” era preciso formar pessoas capazes de 

realiza-los. Torturadores não se improvisam. 

Em seu livro Du bom usage de la torure ou cmment les démocraties justifient 

l’injustifiable [Sobre o bom uso da tortura ou como as democracias justificam 

o injustificável]. Michel Terestchenko explica que, contrariamente ao que se 

pensa, não é fácil levar um indivíduo “comum” a se tornar um torturador. E 

são sempre indivíduos comuns ou “normais” que recebem treinamento para 

fazer interrogatórios “fortes ou “eficazes”: ‘Todo um conjunto de mecanismos 

psicológicos deve ser estabelecido para obter um resultado, uma ausência da 

obediência às ordens, de adesão cega a uma ideologia de Estado, que faz com 

que certos indivíduos sejam vistos como “inimigos” a ser eliminados, e 

submissão conformista ao espírito de grupo. Sem essa formação – que só pode 

ser feita dentro de instituições mais ou menos oficiais – é impossível instaurar 

a tortura. ’ 

 

 Devido ao caráter indispensável das citações, peço desculpas pelo seu tamanho, mas 

concluo que: 

 
 

Apesar de necessitar de uma formação especial, o torturador não é um 

monstro. Ele é humano. O psicanalista francês Jean-Claude Rolland – que 

como psiquiatra tratou de frei Tito de Alencar na França, no Hospital Édouard 

Herriot, de Lyon – explica que existe na humanidade uma capacidade latente 
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de destruição do outro, que é totalmente recalcada. No torturador, essa 

capacidade de destruir o semelhante é reativada por diversos mecanismos 

(Ibid. p. 105). 

Nenhum Estado que praticou a tortura deixou de formar seus agentes para 

estas práticas. Se o torturador é um agente que deve ser preparado em campos 

de treinamento especiais, como o Centro de Instrução de Guerra na Selva, de 

Manaus, sua formação deve ser totalmente secreta (Ibid. p. 106). 

Michel Terestchenko afirma que os responsáveis pelos “interrogatórios 

reforçados” são, em geral, “profissionais impassíveis e zelosos, homens 

comuns, em todos os pontos de vista, que não escolheram voluntariamente 

essa função”. Ao contrário do que se pode supor, não são indivíduos sádicos, 

animados por pulsões destrutivas patológicas. Essas pessoas são designadas 

para o trabalho e são treinadas para torturar (Id.). 

 

 Outro ponto colocado em questão é sobre a “eficácia” da utilização da tortura em prol 

de obtenção de informações, ou seja, se o suspeito realmente falava o que era de interesse do 

interrogador enquanto sofria tortura, e se aquilo era realmente verdade ou apenas uma forma de 

cessar com os maus-tratos.: 

 

Um artigo de dezembro de 1973 do jornal Térmoignage Chrétien afirmava 

que “a tortura é parte do milagre econômico brasileiro e mesmo um elemento 

indispensável. Nesse sentido, podemos afirmar que a tortura no Brasil tem 

uma característica diferente daquela praticada na Idade Média, pela Gestapo 

na França ou pelo Exército francês na Argélia. No Brasil, a tortura não serve 

apenas para obter confissões ou informações. Por isso se torturam familiares 

de suspeitos, mulheres são torturadas diante de seus maridos, presos são 

supliciados diante de outros presos: para que as testemunhas possam contar os 

horrores a que assistiram e ajudem a criar um clima de terror, medo e 

insegurança propício à submissão. 

A questão não é, pois, saber se a tortura é útil em matéria de informação. Um 

dos objetivos dela é semear o terror, como constata Michel Terestchenko: 

“Praticada em grande escala pela França na Argélia, pelos Estados Unidos no 

Iraque e Afeganistão ou por Israel na sua luta contra a Intifada, o objetivo dela 

é a intimidação e a instauração de um clima de terror. 

Segundo Terestchenko, é exatamente isso que confirma um soldado israelense 

citado por Darius Rejali em seu livro Torture and Democracy [Tortura e 

democracia]: “Eu não esperava que um árabe me dissesse algo se batêssemos 

nele. Nós os espancávamos, só isso. (...). Não esperava que ele parasse de 

jogar pedras na semana seguinte. Sabíamos que nos odiaria ainda mais depois 

de passar por esses maus-tratos (Ibid. p. 75). 

 

Não há de ser considerado errôneo outorgar suma relevância à imprensa em relação a 

concretização e apoio ao golpe de 64. Veículos midiáticos, no geral, foram essenciais para a 

mudança e permanência deste estilo governamental, visto que, o viés traçado pela grande mídia 

se coincidia com o dos políticos e militares. Em outrora, numa rápida consulta aos acervos de 

jornais e revistas da época, fora possível encontrar inúmeras reportagens que seguiam a mesma 

linha de pensamento disseminado pelos ditadores, vulgo, políticos; termos como “inimigo 
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interno”, “subversivos”, “terroristas” entre outros, foi facilmente encontrado em abundância 

nestes acervos e também, não por coincidência, em falas políticas. 

Há de lembrarmos, e reverenciar, aqueles que persistiram em seus princípios, 

independentemente do tamanho político de quem ordenava. Houve, sem dúvida, aqueles que 

não sucumbiram à truculenta repressão midiática exercida durante aqueles 21 anos, porém, 

estes, também fugindo da coincidência, não obtiveram demasiado espaço de circulação. 

Enquanto os parceiros do Golpe “conquistaram” espaço, recursos e apoio, a menor imprensa 

tinha como única escolha, a produção em pequena escala, sendo assim, sua divulgação era 

praticamente nula (em comparação a jornais como Jornal do Brasil, Estadão, Folha de SP, O 

Globo, etc.), calcando-se na produção de panfletos e jornais de pífia circulação. 

Como se não bastasse, o governo brasileiro contava, também, com intenso auxílio de 

diversas empresas, dentre as principais, estavam a Petrobras, Ford, Volkswagen e Brastemp. 

De modo a denunciar sindicalistas, conferir informações sobre greves, residências de grevistas, 

a oposição conquistara mais um rival. 

Vale ressaltar que, além de todos estes grupos envolvidos, anteriormente mencionados, 

alguém de importância primordial para a tessitura cultural de qualquer país, de qualquer 

continente, em qualquer período vivido pelo Homem, também fora veementemente alienador, 

conivente e mais, tão repressor quanto o Estado: a Igreja Católica. Afinal, não existe caminho 

mais fácil de barganha, senão pela fé alheia. 

A Igreja Católica, além de contribuir, incessantemente, para a desestabilização do 

governo janguista, também entregou ao governo, de bandeja, todos aqueles, sabido por ela, ser 

opositor ao mesmo. Não assustaria-nos saber que, mais uma vez, o governo norte-americano 

fez influências em prol do capitalismo fora do seu território: 

Na perseguição aos comunistas, o cardeal [dom Jaime de Barros Câmara] 

trouxe das Filipinas o padre Patrick Peyton, um agente da CIA – Central 

Intelligence Agency, “um especialista em ‘levantar’ as massas católicas contra 

o ‘comunismo ateu’, em nome da Virgem Maria” (p.45). Na década de 70, 

foram descobertas que as passeatas promovidas em 1964 por associações 

católicas foram financiadas por empresas e pelo Departamento de Estado dos 

EUA (UFRJ. p. 38). 

 

Dentre todos os setores citados anteriormente, que, contribuíram direta ou indiretamente 

para a queda de João Goulart da presidência da República, notório fora, também, a participação 

de dois institutos; Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) juntamente com Instituto 
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Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). Com o único e claro objetivo de evitar ao máximo a 

existência de manifestações e resistências, estes institutos receberam a responsabilidade de 

difamar ideais marxistas, criar uma imagem completamente equivocada da oposição, gerando 

assim um medo inimaginável na população:  

O objetivo do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) era incutir o medo ao comunismo em 

empregados e patrões. Assim, procurar-se-ia evitar qualquer manifestação de 

massa ou comício, criando dessa forma um clima político instável, um caos 

político e econômico, que favorecesse o Golpe de Estado. (Ibid. p. 46) 

René Armand Dreifuss também vê os militares como ferramenta das 

pretensões burguesas. No entanto, foca sua análise no papel do Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD). Segundo ele, estas instituições erigiram-se como um 

“Estado-Maior da burguesia multinacional-associada”, e engendraram o que 

chamou não de Golpe das Forças armadas, mas de “movimento civil-militar 

(Ibid. p. 50). 
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DOI-Codi, DOPS e as ZDIs 
 

Já com a concretização do medo, a equivocada imagem de opositores e com os ideais 

pró-capitalista já intrínsecos, o exército brasileiro, obviamente auxiliado pelo governo, criou 

então, em 1964, o que seria a clara definição de terror. DOI-Codi foram os dois principais 

sistemas referentes a tortura instalados em solo brasileiro: 

A perseguição às lideranças e aos comunistas foi implacável; predominava o 

clima de terror, pessoas que se opunham ao regime eram presas, torturadas ou 

assassinadas nas dependências dos DOI-CODIs (Destacamento de Operações 

Internas/ Centro De Operações de Defesa Interna), o mais terrível órgão oficial 

implantado em escala nacional (UFRJ. p. 42). 

 

Inspirado na Operação Bandeirante (OBAN, que será esmiuçada mais adiante), o 

sistema DOI-Codi era considerado o berço repressor. Noutras palavras, onde ocorria as mais 

barbáries torturas, homicídios e interrogatórios. A tessitura responsável pela formação do DOI 

era composta, essencialmente, por interrogadores e capturadores, enquanto o CODI fora 

encarregado da parte mais teórica: “Os CODI tinham como atribuições o planejamento, a 

coordenação, o controle e a exceção das medidas de defesa interna. ”  (Ibid. p. 43). 

Se quisermos compreender a criação dos DOI-Codis, teremos de compreender, 

sobretudo, uma atitude de suma relevância tomada anteriormente: 

Já os comandantes militares estavam em situação diversa. Se o comandante 

de um distrito naval ou zona aérea tivesse patente superior à do general da 

guarnição local, teria sobre ele indiscutida precedência, tanto para comandar 

uma operação conjunta como para sentar-se mais próximo ao anfitrião num 

jantar de lugares marcados. A precedência vigora até mesmo para dois oficiais 

com a mesma patente. Se um capitão de mar e guerra foi promovido em março 

e um coronel em agosto do mesmo ano, o primeiro é mais “antigo” e o outro, 

mais “moderno (GASPARI, 2014. p. 180). 

 

 Com a intenção de cessar tais conflitos, criaram as Zonas de Defesa Interna (ZDIs). Com 

isso o Brasil fora dividido em 4 ZDIs, sendo cada uma representada pelo seu Exército (I 

Exército: RJ, MG e ES; II Exército: SP e MT; III Exército: RS, SC e PR; IV Exército: Nordeste), 

cada ZDI era chefiada pelo general-comandante do seu respectivo Exército, 

Dessa maneira, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo constituíam 

uma ZDI entregue ao general-comandante do I Exército. Ele podia ser mais 

moderno que o comandante do 1º Distrito Naval e poderia até sérum general 

de três estrelas no exercício temporário da função. Nada tiraria a sua 

autoridade sobre a [sua] ZDI. Assegurada a primazia do Exército nas 
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formalidades hierárquicas, criou-se um organismo colegiado, o Centro de 

Operações de Defesa Interna, CODI. Cada ZDI tinha o seu, sempre chefiado 

pelo comandante do Exército, Nele tinham assento representantes dos 

governos estaduais, da Marinha e da Aeronáutica, mas sua importância 

operacional era nula (Ibid. p. 180). 

 

 Como dito por Elio Gaspari na obra citada anteriormente, a operacionalidade do Codi 

era nula, pois não possuía “equipes de campo”. Assim sendo, em 1970, veio a criação do que 

faltava: uma seção especificamente voltada para operações, o DOI (Destacamento de Operações 

de Informações). Este órgão, chefiado por comandantes tenentes-coronéis, não foi criado 

simultaneamente em todo território nacional: 

Os destacamentos de operações de informações surgiram ainda em 1970 no 

Rio de Janeiro, em São Paulo, Recife e Brasília. Um ano depois em Curitiba, 

Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza (Ibid. p. 182). 

 Sua finalidade era: 

(1) O DOI é um órgão operacional do Codi, destinado ao combate direto às 

organizações subversivo-terroristas. Tem por missão desmontar toda a 

estrutura de pessoal e de material dessas organizações, bem como impedir a 

sua reorganização. 

(2) Razões de sua criação: 

(a) Sendo o Codi um órgão de planejamento e de coordenação, sentiu-se logo 

a necessidade de dotá-lo de um órgão operacional, pois, caso contrário, pouco 

ou nada se conseguiria no combate à subversão e ao terrorismo; 

(b) Necessidade de coordenação das ações de defesa interna, visando 

economizar meios e evitar superposições de esforços pelos diferentes órgãos 

de Segurança e de Informações que operavam em todas as áreas, cada qual 

com seus métodos e objetivos específicos; 

(c)  Necessidade e rapidez no acionamento dos meios para o combate aos 

grupos subversivos, aconselhando a reunião e a centralização do comando; 

(d) Necessidade de treinamento e seleção do pessoal qualificado, reunidos em 

equipes especializadas, para enfrentar, em condições favoráveis, a 

clandestinidade e a eficiência dos grupos subversivos (NETTO, Marcelo e 

MEDEIROS, Marcelo. 2012. p. 281). 
 

No seu principal momento, o DOI era constituído por quatro seções (investigação, 

informações e análise, busca e apreensão e administração), “exceto a parte jurídica e policial” 

(2014, p. 182). 

Havia também o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Este, criado em 

1924, ainda no vigente governo Getúlio Vargas, não houve alterações em seus princípios. Sua 

função, tanto durante o Estado Novo como no golpe de 64, era exclusiva: repressão aos 

perturbadores da ordem estabelecida, ou seja, opositores ao governo vigente: 
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Já a repressão ficava por conta dos Departamentos de Ordem Política e Social 

(DOPS). Esses eram órgãos estaduais que mantinham equipes de investigação, 

busca e apreensão, interrogatórios e carceragem dos suspeitos de perturbação 

da ordem e de subversão. Criados em 1924, para conter o movimento 

anarquista que se proliferava entre os operários das primeiras indústrias 

brasileiras, foram órgãos bastante atuantes, durante o Estado Novo, porém 

considerados muito morosos pelos militares (PUC-SP. 2009. p. 18). 

 

E não faltaram repressões e censuras em todos os veículos midiáticos existentes na 

época. Alguns até tendo de fecharem as portas por perseguição. 
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Do AI-I à importância de 1968/69 
 

Notoriamente os anos de 1968 e 1969 foram os principais momentos da ditadura civil-

militar brasileira, pois, foram nestes anos em que se concretizaram as principais pilastras 

ditatoriais (em relação a sua manutenção e permanência). Em 69 fora criado a Operação 

Bandeirante (OBAN), e, aos últimos dias do ano antecessor, mais precisamente 13 de dezembro 

de 68, foi decretado o Ato Institucional Nº 5º (AI-5).  

Porém, apesar desses dois anos representarem uma significativa parte do golpe civil-

militar brasileiro, é importante esmiuçar o que foram os cinco atos institucionais e dar-lhes os 

principais detalhes com o intuito de compreender com mais clareza o caminho trilhado pelos 

militares. 

Logo nos primeiros dias após a concretização do golpe de Estado, mais precisamente 

em 9 de abril de 1964, foi decretado o primeiro Ato Institucional, o AI-1. Nele algumas 

expressivas mudanças jurídicas ocorreram, como por exemplo o fato do poder Executivo 

chefiar todo o Parlamento. Com o Executivo dominando todo o âmbito jurídico nacional, 

houveram inúmeras cassações aos opositores ao governo: 

Assim, logo após assumir o poder, o Comando Supremo da Revolução, 

composto pelo General Costa e Silva, pelo almirante Rademaker Grunewald 

e pelo tenente-brigadeiro Francisco de Assis, publicou o primeiro dos Atos 

Institucionais do regime militar, em 9 de abril de 1964, que já no seu 

preâmbulo alertava para o fato de que a revolução estava acima da legitimação 

dentro dos princípios democráticos até então representados, ou seja, os 

poderes do Parlamento seriam, agora, limitados pelo Executivo. Os três 

comandantes se autodenominaram “comandantes de uma revolução 

vitoriosa”. O AI-1 – como passou a ser denominado após a promulgação do 

segundo ato no ano seguinte – permitiu a cassação de mais de 100 brasileiros, 

dentre eles João Goulart, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, Jânio Quadros, 

Darci Ribeiro, Leonel Brizola e mais tantos outros  (MUNTEAL e FREIXO. 

2008 p. 15). 

O novo chefe de governo passou a ter o poder de cassar mandatos das 

autoridades eleitas, inclusive os parlamentares, além de suspender os direitos 

políticos de qualquer cidadão por 10 anos, e permitir ao Poder Executivo 

legislar por decretos-leis, independente da aprovação do Legislativo (Ibid. p. 

16). 

 

A partir do segundo Ato Institucional, o que mais motivara a criação dos novos Atos era 

a ascensão da oposição. Portanto, em 27 de outubro de 1964, pouco mais de um ano após o 
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primeiro, o presidente Humberto Castelo Branco veio a decretar o AI-2, com vigência prevista 

até 15 de março de 1967. 

O segundo dos Atos trouxe consigo ainda mais poder para entregar às mãos do 

Executivo e acabou dificultando o funcionamento do Judiciário e, sobretudo, do Legislativo, 

além de tornar, definitivamente, indireta as eleições para presidente e vice-presidente da 

república, como afirma os autores Freixo e Munteal (2008): “no fechamento político que se 

tornava evidente, o governo tentou impor, por meio do Congresso, uma emenda constitucional 

que enfraqueceria consideravelmente o Judiciário, e limitaria ainda mais os poderes do 

Legislativo. O congresso rejeitou a emenda. ” 

O autor continua seu raciocínio: 

O novo Ato justifica-se pela presença de “agitadores de vários matizes e 

elementos da situação eliminada” que “ameaçam e desafiam a própria ordem 

revolucionária”, e alterou a definição de “inimigo interno”, incluindo não 

apenas aqueles vinculados ao governo anterior, mas toda e qualquer oposição. 

O art. 2º reduzia de maioria de dois terços para maioria simples o número de 

votos necessários à aprovação de emenda constitucional apresentada pelo 

Executivo. Fora isso, transferia-se ao Executivo a competência exclusiva em 

questões orçamentárias, de regulamentação das Forças Armadas e para 

decretar ou prorrogar o estado de sítio, o direito de baixar atos 

complementares e decretos-leis e decretar o recesso do Congresso Nacional, 

das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, podendo legislar 

sobre quaisquer matérias durante o fechamento do Congresso. Atingindo 

também o judiciário, aumentava o número de indicações de ministros do 

Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, bem como a 

indicação de juízes federais pelo Executivo. Além disso, eliminava o foro 

especial para governadores e secretários de Estado. Se até então se podia 

recorrer à Justiça Comum, normalmente ao Supremo Tribunal Federal, através 

da garantia constitucional do habeas corpus, o novo ato veio a transferir para 

a Justiça Militar a competência de julgar os crimes contra a Segurança 

Nacional, inclusive de civis (Ibid. p. 20). 

 

 A notória repressão política exercida naqueles 21 anos foi se dando aos poucos, e já no 

segundo Ato Institucional, todos os partidos foram extinguidos, ficando assim, única e 

exclusivamente, os Militares no poder. A criação de novos partidos apenas era permitida, porém 

havia várias condições: 

Finalmente, o art. 18 extinguia todos os partidos políticos então existentes, 

permitindo a constituição de novos partidos somente segundo as condições 

fixadas no Estatuto de Partidos de 15 de junho de 1965, a Lei nº 4.740, que 

foram regulamentadas por uma série de atos complementares, como o AC nº 

4, de 20 de novembro de 1965m estabelecendo normas para a criação de 

partidos políticos, que tinha como uma de suas condições a proibição da 

utilização dos nomes dos partidos extintos (Ibid. p. 21). 
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 Apesar do prazo para expiração do AI-2, o governo militar antecipou, e ainda em 1966 

decretou o AI-3. Neste, a principal consequência gerada pela sua firmação foi a retirada do voto 

direto para eleição estadual, como diz os autores Freixo e Munteal (2008): “ ... um novo Ato 

Institucional, o terceiro, estabeleceu eleições indiretas também para os governos estaduais. ” 

 No ano seguinte ao terceiro Ato, em 24 de janeiro de1967, foi decretado o AI-4. Com 

isso, ocorreu um dos marcos mais conhecidos durante todo o regime: a censura midiática 

imposta pelo autoritário governo militar: 

Em 24 de janeiro de 1967, conforme determinava o Ato Institucional nº 4m 

uma nova Constituição seria dada ao País, vindo a consolidar ainda mais a 

ditadura e, em fevereiro, surgiria a Lei de Imprensa – um dos grandes 

“entulhos” autoritários ainda não removidos -, cerceando a liberdade de 

informação e pensamento (Ibid. p. 22). 

 

 O último Ato foi não somente o mais importante no contexto político do regime 

ditatorial, mas também o que mais trouxe violência à sociedade brasileira. Violência esta sendo 

sentida através da intensificação da repressão midiática, aos opositores e também através das 

relações que o Brasil fez com outros países buscando métodos e meios de energizar o poder nas 

mãos dos militares.  

 Ainda em 1968 os estudantes da grande maioria das universidades brasileiras 

protestaram contra o governo militar, tornando assim, a UNE (União Nacional dos Estudantes) 

como um dos principais opositores do governo. Como todos os Atos Institucionais se deram 

após o aumento de manifestações, o AI-5 não foi diferente; no dia 13 de dezembro de 1968 o 

presidente Arthur da Costa e Silva assinou o quinto, último e o mais longo dos Atos. No campo 

Jurídico, as garantias dadas pela constituição, ou o que restou dela, atrapalhava o sono dos 

militares: 

Alegando o clima de hostilidade e a necessidade de sanear o Congresso, o 

governo baixou o Ato, que tinha objetivos muito maiores do que funcionar 

como uma simples retaliação. Restabeleciam-se as cassações dos mandatos 

políticos (medida importante, segundo a lógica do regime, principalmente 

quando se leva em consideração o crescimento que as forças de oposição havia 

tido nas eleições de 1966), criava-se a possibilidade de confisco de bens de 

todos que houvessem previamente “enriquecido ilicitamente” e, como dito, 

suspendia-se a garantia do habeas corpus, resolvendo-se, assim, uma questão 

incômoda para a linha dura, já que suas tentativas de punição esbarravam, 

muitas vezes, na garantia de sua concessão pela Justiça (Ibid. p. 28). 
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 Ainda no âmbito jurídico, com a implementação deste Ato, a constituição ganhara o 

mesmo valor e significado que um guardanapo usado. O governo federal passou a possuir 

poderes absolutos sobre todos os estados nacionais, sobre toda a classe política e também sobre 

todos os cidadãos: 

Usando como justificativa que o mesmo era necessário em razão de que atos 

nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e 

culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos, que a Revolução 

vitoriosa outorgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de 

seu povo, estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la, esse 

instrumento deu plenos poderes ao congresso federal, Poderia ser decretada a 

intervenção nos Estados e Municípios sem as limitações da Constituição, os 

direitos políticos de qualquer cidadão poderiam ser cassados por 10 anos, 

assim como poderiam ser cassados os mandatos eletivos federais, estaduais e 

municipais. Foram suspensas as garantias constitucionais de vitaliciedade, 

inamovibilidade e estabilidade daqueles atingidos pelas cassações, permitindo 

ao presidente, assim, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade 

funcionários públicos e empregados em empresas públicas e transferir para a 

reserva ou reformar militares, embora a estes fossem garantidos os 

vencimentos e a contagem de tempo de serviço (Id.). 

 

 

 É importante ressaltar que, apesar de pouco conhecido, houveram, além de dezenas de 

Atos Complementares (AC), inúmeros Atos Institucionais em 1969, totalizando 17 Atos 

durante todo o regime militar. Só em 1969 foram 12. (Mais uma vez peço desculpas pelo 

tamanho da citação, porém, como possui caráter indispensável, não poderia deixá-la de fora): 

No mesmo dia da decretação do AI-5, o governo baixou o Ato Complementar 

nº 38, colocando o Congresso indefinidamente em recesso. Mas, antes mesmo 

do ato de dezembro, uma legislação cada vez mais autoritária e repressora 

havia sido estabelecida. Em 13 de março de 1967, o Decreto-Lei nº 341 definia 

os 38 tipos de crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem Política e Social, 

incluindo a greve, associação sindical e a divulgação de notícias com opiniões 

diferentes da oficial, sendo a primeira norma legal a usar conceitos da 

Doutrina de Segurança Nacional, como “antagonismo interno”, “guerra 

psicológica adversa” e “guerra revolucionária”. Ao longo de 1969, o 

arcabouço jurídico do regime militar continuou sendo estruturado. O AI-7, de 

26 de fevereiro, suspendia eleições para cargos executivos ou legislativos da 

União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. Na mesma dará, era 

baixado o Decreto-Lei nº 477, definindo as “infrações disciplinares praticadas 

por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de 

ensino público ou particulares”. O AI-11, de 14 de agosto, suspendeu as 

determinações desse ato. Em 20 de março, o Decreto-Lei nº 510 alterava o 

Decreto-Lei nº 314 sobre os crimes contra a segurança nacional, aumentando 

os prazos das penas e modificando os procedimentos penais. Já o Ato 

Institucional nº 13, de 5 de setembro, resolveu “banir do território nacional o 

brasileiro que, comprovadamente, se tornar inconveniente, nocivo ou perigoso 

à segurança nacional”, enquanto o AI-14, da mesma data, restabelecia a pena 

de morte, mesmo em tempos de paz, “nos casos de guerra externa psicológica 
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adversa, ou revolucionária ou subversiva nos termos que a lei determinar”, 

justificada, em seu preâmbulo, pelos “atos de guerra psicológica adversa e de 

guerra revolucionária ou subversiva, que atualmente perturbam a vida do País 

e o mantêm em clima de intranquilidade e agitação, [e que] devem merecer 

mais severa repressão”. Finalmente, em 29 de setembro, foi instituída pelo 

Decreto-Lei nº 898 a nova Lei de segurança Nacional, reforçando as penas de 

prisão perpétua e morte pelos crimes por ela determinada, conforme o grau 

(Ibid. p. 29). 

  

 Com tantos Atos a repressão ganhara corpo, força e amparo com base na nova 

constituição no cenário político nacional. Sendo assim, o presidente eleito, de forma indireta, 

Emílio Garrastazu Médici deu início ao momento mais marcante, visando a truculência e 

ausência de democracia, desta jornada de 21 anos:  

O novo general-presidente, amparado pela nova Emenda Constitucional, de 

17 de outubro de 1969, teve seu poder aumentado. As alterações 

constitucionais fortaleciam a Lei de Segurança Nacional, permitindo ao 

Estado Enquadrar todas as atividades dentro de seus princípios. Pela LSN, os 

presos poderiam ficar incomunicáveis por 10 dias, embora, muitas vezes, 

acabava, permanecendo meses sem poder falar com seus familiares ou seus 

advogados. [...] Em julho do mesmo ano, as polícias militares goram 

subordinadas ao Estado-Maior do Exército e começava a funcionar, em São 

Paulo Operação Bandeirantes – Oban, implementada pelo Comando do II 

Exército com a ajuda dos Estados Unidos. Juntavam-se ao Exército a Marinha, 

a Aeronáutica, as Polícias Militar e Civil, amparados pelo governo do Estado 

e com auxílio de empresários. A estrutura da Oban inspirou a criação dos 

Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa 

Interna, os terríveis DOI-Codis (Ibid. p. 30). 

 

A OBAN teve sua criação calcada no intuito de fazer com que todos os órgãos 

repressores agissem de maneira mútua, conjunta e interativa entre eles. Noutras palavras, com 

a fundação desta Operação, a tarefa do Exército em manter os três órgãos (DOI-Codi, DOPS) 

ficaria inúmeras vezes mais fácil. 

Outra situação benéfica ao governo, além do total controle da OBAN sobre os demais 

órgãos, era a rapidez com que informações eram trocadas entre eles: 

A agilidade na obtenção de informações era crucial para que os dados obtidos 

num interrogatório pudessem ser usados antes que os companheiros do preso 

soubessem de sua prisão. Contando com o fator surpresa, novas prisões foram 

efetuadas e mais elementos retirados de novos interrogatórios (PUC-SP 2009). 
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Métodos de tortura mais utilizados 
 

 Neste capítulo será abordado, através de explicações e de imagens, quais foram os 

métodos de tortura que mais assombraram os opositores do governo militar. 

 Em primeiro lugar, o mais conhecido: Pau de arara. Neste, a vítima é dependurada numa 

barra de madeira ou de ferro, ficando, assim, com as genitais expostas e completamente sem 

poder de reação ou de defesa, como ilustra a figura I. Este método era usado tanto nos homens 

como nas mulheres: 

 

Fonte: História Digital. Disponível em: http://www.historiadigital.org/curiosidades/10-torturas-da-

ditadura-militar/ 

 

 Outro método constantemente utilizado pela repressão, foi o afogamento. Tal método 

poderia ser executado de duas maneiras, como ilustra a imagem II e III: 



30 
 

 
Fonte: Não Uso Sutiã. Disponível em: http://naousosutia.blogspot.com.br/2014/05/metodos-de-tortura-ditadura-

militar.html 
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Fonte: Documentos Revelados. Disponível em: http://www.documentosrevelados.com.br/nome-

dos-torturadores-e-dos-militares-que-aprenderam-a-torturar-na-escola-das-americas/tpos-de-

tortura-usados-durante-a-ditadura-civil-militar/ 

 

 A utilização de produtos químicos aplicados diretamente na veia, com o intuito de tirar 

a consciência, do interrogado também foi uso recorrente. O método mais conhecido como “soro 

da verdade” utilizada, normalmente, a substância chamada Pentotal, como ilustra a figura IV 
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Fonte: Ciências Sociais na Rede. Disponível em: 

http://cienciassociaisnarede.blogspot.com.br/2011/07/tortura-nos-poroes-da-ditadura-militar.html 

 

 

 Outro método que causava repulsas à oposição, era a cadeira do dragão. Neste, o 

interrogado é sentado e preso numa cadeira com algumas partes metálicas em contato com o 

corpo, e choques eram dados através destas partes, como ilustra a figura V: 
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Fonte: História Digital. Disponível em: http://www.historiadigital.org/curiosidades/10-torturas-da-ditadura-

militar/ 

 

 Choque elétrico. Apesar do método anterior utilizar corrente elétrica no processo da 

tortura, a diferença desse é que o torturador aplica o choque na parte do corpo em que bem 

entender. Era comum o choque ser dado nas partes genitais, nos olhos, na língua e em outras 

partes sensíveis do corpo, como mostra a imagem VI: 
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Fonte: História Digital. Disponível em: http://www.historiadigital.org/curiosidades/10-torturas-da-ditadura-

militar/ 

 

 

 O último método que será tratado neste trabalho, será a geladeira. Durante o processo 

desse método, a vítima é colocada, presa, numa sala resfriada e completamente isenta de luz, 

seja solar seja artificial, perdendo assim, a noção de tempo e espaço. Era comum ter refletores 

dentro dessas salas, e em momentos sortidos eram acendidos pelos torturadores, podendo causar 

cegueira devido a abrupta mudança de luminosidade. A sala refrigerada é ilustrada na figura 

VII: 
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Fonte: Não Uso Sutiã. Disponível em: http://naousosutia.blogspot.com.br/2014/05/metodos-de-tortura-ditadura-

militar.html 

 

Além dos métodos aqui abordados, houveram vários outros. Estupro, espancamento, 

utilização de palmatória, o uso de animais como cobras e jacarés para intimidação, a inserção 

de insetos na vagina, boca e ânus das vítimas também eram métodos cruéis utilizados. 

As modalidades de tortura citadas no relatório da Anistia Internacional 

mostram que havia uma ampla gama de suplícios à disposição do torturador: 

choques elétricos nos olhos, na boca, nas partes genitais (vagina, pênis e ânus); 

introdução de um bastão no ânus; afogamento; injeção do “sono da verdade”; 

telefone (tapa nas orelhas); pau de arara (nu, suspenso, a cabeça pendendo 

para baixo, e submetido a choques elétricos durante horas); o preso é 

despertado de hora em hora durante a noite; o preso era levado para um local 

isolado, com um capuz preto na cabeça, para simulação de fuzilamento; 

mulheres eram espancadas e chicoteadas em todo o corpo, inclusive nas partes 

genitais; privação de luz natural durante o dia e iluminação artificial durante 

toda a noite (DUARTE, 2016. p. 74). 

 

Embora as técnicas físicas pareçam, e de fato são, extremamente assustadoras, não há 

pior tortura do que a psicológica: 

[Torturas psicológicas] São aquelas que independe de seus efeitos físicos 

mensuráveis (desgaste descontrole emocional e motor, atemorizamento, etc.), 
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visam de uma maneira mais geral desestruturar psicologicamente o preso, 

impedir a sua resistência através de uma tentativa de desagregação global de 

seu psiquismo. São formas normais de torturas psicológicas: todos os tipos de 

ameaças, encenação de prisão de familiares e amigos, tortura de familiares e 

amigos na frente do mesmo (as vezes até de criança), encenações de 

fuzilamento e toda uma série de representações teatralizadas para fomentar 

esperanças e retirá-las da maneira mais abrupta, procurando gerar o máximo 

de insegurança possível no prisioneiro. 2 

 

 

 Em suma, o horror da tortura, física ou psicológica, não se restringiu somente dentro 

das quatro paredes das celas. Nas vítimas que sobreviveram houveram sequelas permanentes, 

como limitações de movimento, síndrome do pânico, pesadelos diários e tantas outras 

consequências impossíveis de aqui serem listadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Carta enviada ao Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Fundo Brasil Nunca Mais. Disponível em 

http://www.docvirt.com/. Acessado em 04/11/2015 
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Pré 64 

 

Para alguns, assim como para o uruguaio Dreifuss (1981), o golpe de 64 teve caráter 

civil-militar e empresarial, pois para ele a elite orgânica, juntamente com os banqueiros e 

industriais, teve papel fundamental na articulação e manutenção do golpe de Estado mesmo 

antes de 1964 através da barganha de poderosos cargos públicos. O autor:  

... tenta esclarecer suposições aceitas e não questionadas a respeito da forma 

do regime pós-1964, suposições estas que superestimam seu aspecto militar e 

subestimam o papel político dos industriais e banqueiros. Apesar de a 

administração pós-1964 ser rotulada de “militar” por muitos estudiosos da 

política brasileira, a predominância contínua de civis, os chamados técnicos, 

nos ministérios e órgãos administrativos tradicionalmente não-militares, é 

bastante notável. Entretanto, um aspecto a ser imediatamente considerado é 

que atribuir o rótulo de tecnocratas aos novos ocupantes das posições de poder 

é errôneo, como este capítulo tenta mostrar. Um exame mais cuidadoso desses 

civis indica que a maioria esmagadora dos principais técnicos em cargos 

burocráticos deveria (em decorrência de suas fortes ligações industriais e 

bancárias) ser chama mais precisamente de empresários ou, na melhor das 

hipóteses, de tecno-empresários. Além disso, esse capítulo objetiva fornecer 

evidência de que os empresários e tecno-empresários que ocuparam setores-

chaves da administração do Estado e os Ministérios eram ativistas do 

complexo IPES/IBAD ou industriais e banqueiros, que compartilhavam das 

metas daqueles e que haviam contribuído para os esforços dirigidos pelo IPES 

para derrubar J. Goulart. Em muitos casos, sócios e empregados de líderes do 

IPES foram indicados para órgãos administrativos e ministérios (DREIFUSS, 

1981. p. 417). 

 

E foram através desses cargos públicos que os proprietários de indústrias conseguiram 

objetivar os ideais capitalistas e, sobretudo, dar sustentação para a concretização do golpe. 

Assim sendo, suas indústrias estariam a salvas do comunismo e a economia brasileira se 

alavancaria com o milagre econômico. 

Todas as formas de violência exercidas pelo Estado merecem holofotes, porém neste 

trabalho será tratado, apenas, a tortura ocorrida nos DOI-Codi durante os principais anos do 

Regime Civil-Militar (1968-75). 

É evidente que, comparando a ocorrência de torturas no golpe de 64 e no Estado Novo 

de Vargas (1937 – 45), a tortura exercida no governo varguista fora imensamente menos 

divulgada em relação às existentes no golpe de 64. Entretanto, há documentos que comprovam 

a utilização do suplício oriundo do Estado neste período. 
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No entanto, as torturas praticadas em ambas as épocas não se diferem em demasiado. A 

divergência está nos motivos dessa tortura. Na gestão Vargas, o Estado temia a existência de 

um complô da URSS, cujo caráter comunista, com o intuito de vir ao Brasil e tomar o poder, e, 

além disso, fazia parte dos planos de Vargas a criação do que ficou conhecido como o “novo 

homem” ou “novo cidadão”. Com a finalidade de manter o que Vargas considerada como 

“certo”, a ordem e os “bons costumes”, o governo utilizava a polícia como principal meio de 

condicionamento. 

Além da polícia, o governo possuía em suas rédeas os veículos midiáticos através de 

fortes repressões. Tais repressões eram exercidas através de dois dos principais órgãos; DOPS 

(Departamento de Ordem e Política Social) e DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda). 

O primeiro, respectivamente, ficava com o papel de “caça aos maus elementos”, em outras 

palavras, caça a quem poderia corromper com o “novo homem”, e quem se posicionara contra 

o governo, enquanto foi outorgado para o segundo, respectivamente, a responsabilidade de 

censurar aquilo que viria a tornar-se público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, após a realização do intenso estudo e com base nos atuais acontecimentos 

políticos no Brasil, nota-se que o contexto que engloba o regime civil-militar que aqui se 

instalara não é devidamente ensinado nas escolas e, sobretudo, pessoas com mais idade têm 

severa dificuldade em admitir a prática da tortura durante os anos de chumbo. A utilização desta 

é expressamente proibido pelos Direitos Humanos, estabelecido na segunda metade da década 

de 1940, no pós-guerra.  

Em abril deste ano (2016), na votação do impeachment da antiga presidente Dilma 

Rousseff, o Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro teve a infelicidade de reverenciar Carlos 

Alberto Brilhante Ustra, um dos mais assíduos torturadores do período ditatorial. Ora, se o 

problema fosse apenas Bolsonaro, extingui-lo seria demasiadamente fácil. Porém, além dele 

não ser o único político a clamar pela volta dos militares à presidência da República, há também 

seus eleitores, que cegamente apoiam as mais estapafúrdias ideias ditas pelo deputado: racista, 

homofóbico, machista, xenofóbico são só alguns adjetivos pertinentes a ele. 

Nota-se, também, que métodos que violam os Direitos Humanos não deixaram de existir 

mesmo após a redemocratização, em 1985. Estamos exaustos de presenciar policiais fazendo 

uso abusivo e excessivo da força em situações que definitivamente não necessitariam de 

tamanha truculência, como nos estádios de futebol e em algumas manifestações. Também é 

possível mencionar o sadismo e a irracionalidade daqueles que amarram o ladrão de celular no 

poste, despido, e o apedrejam como se aquilo, de alguma maneira, resolvesse o problema da 

violência no Brasil. 

Há de ser mencionado, mais uma vez, o fato da tortura não ter sido praticada de modo 

isolado, tampouco ser exclusividade de pessoas com distúrbios mentais ou sadismo, e sim fazer 

parte de todo um arsenal repressivo contra o comunismo e socialismo, com sua prática sabida 

por toda a classe política, inclusive e principalmente, pelos respectivos Presidentes da 

República. 

Outro ponto a ser destacado nesta conclusão, talvez o mais notório, é o fato de que apesar 

deste tema ter sido amplamente debatido depois da redemocratização do país, ainda há uma 

imensa vala obscura onde não se tem todas as informações necessárias para juntar todas as 

peças desse quebra-cabeça, que parece ser infinito. Peças estas sendo de interesse das famílias 
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que perderam seus entes e há mais de quatro décadas não se tem notícias, peças estas podendo 

ser encontradas apenas com a contribuição daqueles que participaram do golpe. 

 

Para que nunca se esqueça para que nunca mais aconteça. 
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ANEXOS 

 

I- Casa da morte, em Petrópolis/RJ nos dias atuais 
 

Fonte: Cartografias da Ditadura. Disponível em: http://www.cartografiasdaditadura.org.br/mapa/casa-da-morte/ 
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II- Planta da casa da morte, em Petrópolis/RJ 

 

 
Fonte: Notícias Uol. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/album/2014/12/10/centros-de-tortura-descritos-no-

relatorio-final-da-comissao-da-verdade.htm 

 

 

III–  DOI-Codi da Rua Tutóia, na cidade de São Paulo nos dias atuais 

Fonte: Memórias da ditadura. Disponível em: http://memoriasdaditadura.org.br/linha-do-tempo/a-oban-e-

transformada-em-doi-codi-destacamento-de-operacoes-de-informacoes-centro-de-operacoes-de-defesa-interna/ 
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IV- DOI-Codi da Rua Tutóia, na cidade de São Paulo vista de cima  

Fonte: Notícias Uol. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/album/2014/12/10/centros-de-tortura-descritos-no-

relatorio-final-da-comissao-da-verdade.htm 

 

 

V- O jornalista Vladmir Herzog, nas dependências do DOI-Codi da rua Tutória/SP, enforcado 

à esquerda, e à direita o mesmo local atualmente 

Id. 
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VI – DOI-Codi da rua Tutóia/SP visto de cima, ainda em funcionamento como órgão 

repressor 

 
Fonte: Gabinete de história. Disponível em: http://gabinetedehistoria.blogspot.com.br/2015/11/o-regime-militar-

no-brasil-1964-85.html 
 

VII – DOI-Codi da rua Barão de Mesquita/RJ visto de cima, nos dias atuais 

 
Fonte: Notícias Uol. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/album/2014/12/10/centros-de-tortura-descritos-no-

relatorio-final-da-comissao-da-verdade.htm 

 

 

VIII – Plantas do primeiro e segundo andar, respectivamente, das dependências do DOI-Codi 

da rua Barão de Mesquita/RJ, em 1970 
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Fonte: Cartografias da ditadura. Disponível em: 

http://www.cartografiasdaditadura.org.br/files/2014/02/DestacamentodeOpera%C3%A7%C3%B5esdeInforma%

C3%A7%C3%B5es-DOI-CODI1.pdf 
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IX -  Mapa da tortura no estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Jornal O Dia. Disponível em: http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-12-10/rio-teve-nove-pontos-de-

tortura-na-ditadura-militar.html 
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