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            Pensar algumas expressões de resistência durante o período da ditadura militar brasileira 
é, inicialmente, apontar alguns atravessamentos históricos que irão caracterizar aquele momento. 
Por questões didáticas, esses atravessamentos foram aqui divididos em dois grandes grupos, por 
mim denominados de:  os anos instituintes – período que vai do início dos anos 60 até o AI-5, em 
1968 – e os anos da institucionalização – que abrange a fase do terrorismo de Estado, da ditadura 
sem disfarces e  onde, apesar disso,  emergem os chamados novos movimentos sociais. 
 
  
 

I – Os Anos Instintuintes 
 
 

De 60 a 64:  o engajamento populista. 
 
  
            Se os anos 50 passaram a ser conhecidos, pelo poder da mídia, como os “anos dourados”, 
a década de 60 tem sido caracterizada como os alegres e descontraídos anos onde se ouve a 
Bossa Nova, e ainda se respiram os ares de uma democracia liberal burguesa.  
 
            É a partir do governo Juscelino Kubistcheck, o presidente “bossa nova”, o primeiro da 
década de 60, que se dão os grandes avanços na chamada modernização do Brasil. Ela está 
aliada à expansão do capitalismo monopolista, através do crescimento da industrialização 
dominada pelo capital estrangeiro. Verifica-se, então, a acelerada urbanização e o crescente 
aumento das chamadas classes médias urbanas. 
 
            Entretanto, desde o governo Vargas (1950-1954), o embrião do golpe militar de 1964 
começa a criar corpo. Seu mandato voltado para uma vacilante defesa do nacionalismo 
econômico, acirra o ódio de setores mais conservadores ligados aos capitais estrangeiros, já em 
íntima aliança com a doutrina que se forja na Escola Superior de Guerra, desde o final dos anos 
40. 
 
            Trama-se a deposição de Getúlio através de campanhas que levantam nos quartéis e nos 
segmentos mais conservadores da sociedade brasileira o fantasma da política trabalhista então 
vigente. O golpe de Estado já se encontra a caminho, comandado pelos chefes militares, quando é 
freado pelo gesto dramático de Getúlio: o seu suicídio. 
 
            Quando é empossado o novo presidente Juscelino Kubitschek, o país vive momentos 
conturbados por novas tentativas dos mesmos setores golpistas que esbarram na resistência de 
grupos nacionalistas nas Forças Armadas, detentores de postos importantes nesse período. O 
Ministro da Guerra, Henrique Lott, por exemplo, desempenha papel importante na manutenção da 
legalidade constitucional. Os golpistas voltam-se, mais uma vez, para a fase dos preparativos, 
sempre aglomerados em torno da Escola Superior de Guerra. 
 
            Durante o Governo de Juscelino (1956/1960) alguns setores golpistas voltam à cena: em 
fevereiro de 1956, com o levante de Jacareacanga e, em dezembro de 1959, com a rebelião de 
Aragarças. Esta última liderada pelo então tenente-coronel João Paulo Moreira Burnier que se 
caracterizaria, após o golpe militar de 1964, como torturador de presos políticos, sendo apontado 
como um dos assassinos do desaparecido político Stuart Angel Jones. 
 
            Uma nova tentativa golpista ocorre quando, em 1961, Jânio Quadros que havia sido eleito 
(1960), renuncia à Presidência da República. Seu vice, João Goulart, herdeiro do nacionalismo 
getulista, estigmatizado como radical pela maioria da alta hierarquia militar, tem seu nome 



impugnado para ocupar o cargo de presidente. Os três ministros militares alardeiam que não 
aceitam a posse de Goulart. Segue-se ampla movimentação em todo país, sendo que o então 
governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, tem papel de destaque na mobilização popular 
contra o golpe que se trama. Recuam os militares, impondo o estabelecimento do regime 
parlamentarista no Brasil, encontrando, com isso, uma forma de manietar as pretensões 
reformistas de João Goulart. 
 
            Apesar disso, o Brasil de 61 a 64 caracteriza-se pelo projeto de reformas de base e de 
desenvolvimento nacional, frente ao reordenamento monopolista do capitalismo internacional, o 
que gera uma política populista dos governos desse período. 
 
            É neste quadro que se desenvolvem movimentos sociais com o consentimento e apoio 
governamentais voltando-se para a “conscientização popular”. Sem dúvida, esses anos estão 
marcados pelos debates em torno do “engajamento”  e da  “eficácia revolucionária”, onde a tônica 
é a formação de uma “vanguarda” e seu trabalho de “conscientizar as massas”, para que possam 
participar do “processo revolucionário”. A efervescência política, o intenso clima de mobilização e 
os avanços na modernização, industrialização e urbanização que configuram esse período trazem, 
necessariamente, as preocupações com a participação popular[1]. 
 
            Ressoam muito próximos de nós os ecos da vitoriosa Revolução Cubana, que passa, a 
partir de então, a embalar toda juventude latino-americana, como o sonho que pode se tornar 
realidade. Daí a intransigente defesa que se faz do princípio de não intervenção em Cuba. 
 
            Aqui no Brasil, os grupos dominantes aliados aos capitais estrangeiros mostram-se 
incapazes de formular uma política autônoma. Esta situação gera não somente uma forte 
manipulação para com os setores populares como também uma forte pressão desses mesmos 
setores. O pacto populista começa a se esfacelar, o que se torna mais claro após a renúncia de 
Jânio Quadros, quando a política de alianças se fragiliza e se desagrega. Por outro lado, há 
grandes pressões de grupos de esquerda, ainda fortalecidos e alimentados pelo próprio governo 
populista/desenvolvimentista de João Goulart. 
 
            Estas pressões surgem em diferentes áreas. Na cultura, o Centro Popular de Cultura da 
União Nacional dos Estudantes[2], com sede no Rio de Janeiro  , leva para diferentes estados 
brasileiros, através da chamada UNE/Volante, vários shows, peças de teatro, esquetes, etc. A 
finalidade é “educar o povão” através da arte. 
 
            No Nordeste, Francisco Julião e as Ligas Camponesas incendeiam com sonhos de 
liberdade e de reforma agrária os pequenos camponeses da Zona da Mata. Ali, como em geral no 
campo brasileiro, as relações de produção capitalistas vão gradativamente se tornando 
hegemônicas, apesar da resistência de alguns pequenos arrendatários, posseiros e camponeses. 
 
            Diferentes experiências de alfabetização de adultos, de educação popular são realizadas, 
como o Movimento de Cultura Popular (MCP), em Pernambuco, órgão da Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Recife[3] e, posteriormente, o Programa de Paulo Freire em Pernambuco e no Rio 
de Janeiro[4]. A politização da Bossa Nova e sua aproximação com os “sambistas de morro” como 
Cartola, Nelson Cavaquinho e Zé Kéti, e o início da divisão do movimento bossa-novista[5] 
marcam esses primeiros quatro anos dos 60, que são vividos de forma intensa e ardorosa por uma 
juventude universitária de classe média. 
 
            A principal produção cultural da época, assim como alguns movimentos sociais e sindicais 
estão, portanto, marcados pelo “engajamento” e em mãos da esquerda, tendo como temas 
centrais os mitos do nacionalismo e do povo, a modernização, a democratização e os projetos de 
tomada de poder[6]. 
 
            Entretanto, o pacto populista entre o governo de João Goulart e os setores populares, além 
de se fragilizar, começa a se tornar perigoso para a expansão monopolista do capital estrangeiro. 
Este sente no modelo político vigente no Brasil – e na América Latina _ uma barreira à sua 
expansão. Neste quadro dá-se o golpe militar de 64, quando as forças armadas ocupam o Estado 
para servir a tais interesses. Para isso, e como preparação de terreno, uma intensa campanha se 
desenvolve desde os anos 50, por meio da qual se constrói a figura do comunista como traidor da 



pátria. Essa subjetividade é cada vez mais produzida no decorrer desta década e na seguinte: o 
fantasma do comunismo ameaça e ronda as famílias brasileiras; é necessário esconjurá-lo, estar 
sempre alerta para que a pátria, a família e a propriedade sejam territórios sagrados e intocáveis 
por tal peste. Como efeito disto, semanas antes e depois do golpe de 31 de março de 1964, em 
muitas capitais do país, são organizadas as Marchas da Família com Deus e pela Propriedade. 
Multidões de senhoras e suas famílias de classe média e média alta desfilam pelas ruas do centro 
do Rio de Janeiro e São Paulo e, juntamente com a cúpula da Igreja Católica, denunciam a 
“comunização” da sociedade brasileira e exigem um governo forte. 
 
            Se, por um lado, estes processos de subjetivação tornam-se dominantes, já nos quatro 
primeiros anos dos 60 havia sido iniciado o desenvolvimento de modos outros de subjetivação 
singulares[7], principalmente entre a juventude universitária de classe média, através de todos 
esses movimentos sociais. Conseqüentemente, surgem posturas e comportamentos que recusam 
as normas pré-estabelecidas e instituídas; “todos esses modos de manipulação e de 
telecomando”[8]. 
 
            Trata-se da produção de territórios singulares, ainda marcados pelo stalinismo e rigidez 
vigentes na época, que serão radicalizados pela geração de 68. Provam-se e aprovam-se novos 
valores e padrões de comportamento, sobretudo entre algumas parcelas da juventude universitária 
de classe média das grandes cidades. Há a valorização da participação das mulheres, não 
somente na sua profissionalização, mas principalmente no seu engajamento político, apesar de 
todos os limites ainda impostos pelos próprios companheiros de militância. O casamento deixa de 
ser para elas a única perspectiva honrada de independência familiar. Exploram-se caminhos onde 
é fundamental a satisfação pessoal nos relacionamentos com outras pessoas, desde a 
sexualidade até o trabalho. Este deixa de ser uma mera ocupação provisória para tornar-se „... 
uma via legítima de realização pessoal e afirmação da própria independência. A reprodução torna-
se, até certo ponto, uma opção ...”  com as discussões sobre o direito ao aborto e ao uso da pílula 
anti-concepcional. “A sexualidade expande-se para além dos limites do casamento ...”  e a própria 
monogamia, tão defendida pelas mulheres de classe média, tem sua discussão iniciada por essa 
juventude universitária. O tabu da virgindade é desqualificado e gradativamente cai por terra.”Nas 
relações entre pais e filhos, a maior aspiração é se fazerem todos governar por um código 
igualitário[9]”, a partir do qual a hierarquia, o poder do pai e a submissão da mãe e dos filhos são 
questionados no próprio cotidiano dessa juventude. As relações entre homens e mulheres são 
pensadas de forma mais igualitária, e a rigidez e o autoritarismo do casamento formal de nossos 
pais chegam a ser ridicularizados, como a imposição de valores burgueses. A religião é vista como 
o “ópio do povo” e o triângulo Deus, Pátria e Família denunciado como um princípio fascista. 
Enfim, a minissaia e o biquíni vão produzir processos de singularização que irão se chocar, 
principalmente no decorrer da década seguinte, com as subjetividades hegemônicas produzidas 
pelas práticas capitalísticas e fortalecidas pela ditadura militar em nosso país. 
 
  
“Queríamos mudar o mundo, era a nossa questão básica; mais: tínhamos a certeza que isso iria 
acontecer (...). Não nos passava pela cabeça que o ser humano pudesse passar seu tempo de 
vida sobre a terra, alheio aos problemas sociais e políticos; esta era para nós a pior das 
alienações. Foi assim que, nos anos 60, produziu-se uma arte política, uma cultura voltada para a 
questão social. Muitos da geração comprometeram suas vidas com a política e seu modo 
específico de encarar a realidade”[10]. 
 
            E, em contato com a participação política e a militância, especialmente nos dois grandes 
grupamentos então existentes PCB e AP [11] , descobre-se que aquela geração desperta para 
algo que algumas gerações anteriores já denunciavam. “Percebemos, nos anos 60, que nossa 
educação havia sido uma distorção; nossa formação, um processo mórbido, uma deformação”[12].  
 
 

De 64 a 69: 
O Engajamento Consentido e seu Rompimento 

  
 
            Se antes de 64, com os CPC´s fundados em várias Universidades de vários estados e uma 
série de outros movimentos, há uma intensa difusão de toda essa “postura participante e 



conscientizadora”, no período que vai do golpe  de 64 até o Ato Institucional n º 5, em dezembro 
de 68, vê-se um outro quadro. 
 
            A ditadura militar, então instaurada, caracteriza-se pela forte concentração de poder no 
Executivo federal, e é utilizada para resolver as contradições no plano econômico que o impasse 
político tinha agravado. Os trabalhadores assalariados são silenciados e perdem o direito de 
barganhar coletivamente aumento de salários; suas prerrogativas políticas são retiradas; seus 
sindicatos, sob intervenção, são colocados sobre o controle ainda mais rígido do Ministério do 
Trabalho. As Ligas Camponesas são dissolvidas e seus líderes perseguidos, presos, torturados e, 
muitos, assassinados e desaparecidos. 
 
            Um dos efeitos do golpe militar, não obstante as centenas de cassações, prisões e torturas 
– com relação à produção da época, num primeiro momento -  não é o impedimento da circulação 
das produções teóricas e culturais da esquerda[13]. Ao contrário, apesar da ditadura, há uma 
hegemonia cultural da esquerda, que é o traço mais visível deste panorama brasileiro de 64 a 69. 
Entretanto, a circulação de tais idéias é totalmente bloqueada às classes populares. Passa a se 
realizar num  
  
 
“... circuito nitidamente integrado ao sistema – teatro, cinema, disco e a ser consumido por um 
público já “convertido” de intelectuais e estudantes de classe média. Os espetáculos são 
verdadeiros meetings onde a “intelligenizia”  renova entre seus pares suas inclinações populares, 
anti-imperialistas, socialistas e revolucionárias”[14]. 
 
  
            O público de todos esses espetáculos, uma juventude de classe média, principalmente da 
zona sul do Rio de Janeiro, faz parte do que se convencionou chamar a “esquerda festiva” ou 
“geração Paissandu”. É quase que um rito assistir-se aos filmes de Goddard, Truffaut, Buñuel e 
desvendar nos bares o hermetismo de tais obras. 
 
            Está se formando a geração de 68 que terá, por um lado, uma forte influência das 
chamadas teorias foquistas[15] sobre a revolução e, por outro, do movimento contracultural. 
 
            É a época do movimento tropicalista, que marca uma ruptura com o discurso do 
engajamento, que recupera a festa e a alegria da esquerda contra a sisudez dos “ortodoxos” e dá 
o pulo do gato em relação ao rock, ao iê-iê-iê, às guitarras elétricas e à mídia. 
 
            O movimento tropicalista, como atitude, expande-se para o teatro, as artes plásticas e o 
cinema. 
 
            Nunca se leu tanto como nesses anos. Há, em 1968, um verdadeiro boom editorial, e tanto 
Marx, Mao, Guevara, Debray, Lukács, Gramsci, como Marcuse e Normam Mailer são devorados. 
 
            Todos esses fatos vão engrossar o caldo de cultura que irá explodir em 68. 
 
            Os estudantes, em sua maioria universitários, nos anos 66,67 e início de 68, reivindicam 
mais verbas para as escolas e universidades, maior participação nos órgãos de decisão, lutas que 
vinham desde o início dos anos 60 e que o golpe de 64 fez arrefecer um pouco. Em 1966, inicia-
se, nas universidades públicas, o movimento dos “excedentes”. Os estudantes, incorformados com 
a falta de vagas, que os deixa de fora, apesar de aprovados, em 1968 começam a ocupar alguns 
espaços universitários. 
 
            O assassinato do secundarista Edson Luiz, no Calabouço, no Rio de Janeiro, em março de 
1968, é a faísca que faltava a um monte de palha seca. Seu enterro e as missas de sétimo dia 
transformam-se em verdadeiros atos cívicos contra a ditadura, e registram-se os primeiros 
choques violentos com a polícia. Ficam célebres as fotos da cavalaria da Polícia Militar atacando 
as pessoas que saem da missa de sétimo dia de Edson, na Igreja da Candelária, no Rio de 
Janeiro. 
 



            Nos meses seguintes, alastram-se, nas principais cidades do país, as manifestações 
estudantis. De junho a agosto, a reitoria da USP, a Faculdade de Filosofia, a Clínica de Psicologia 
e o CRUSP são ocupados pelos estudantes. Se antes de 64 o movimento estudantil reivindica a 
participação de 1/3 dos estudantes nos órgãos de decisão das Universidades, 1968 radicaliza tal 
reivindicação, sendo marcado pela palavra de ordem de participação paritária (50% de alunos e 50 
% de professores). Discute-se a reformulação dos currículos nas assembléias paritárias. Na USP, 
onde muitos espaços são ocupados pelos estudantes, as discussões se estendem até o final de 
68, quando há a decretação do AI-5 e a invasão da Universidade pelo Exército. 
 
            No Rio de Janeiro, a polícia invade uma assembléia na UFRJ, quando os estudantes 
revidam com paus e pedras em meio a nuvens de gás lacrimogêneo, tiros e bombas de efeito 
moral. Também a Universidade de Brasília é invadida pela polícia. Manifestações se realizam em 
Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Goiânia. Estão sendo criadas as condições para 
a Passeata dos Cem Mil, realizada no Rio de Janeiro, no mesmo junho de 1968, ocasião em que é 
formada uma comissão para dialogar com o governo Costa e Silva, reunindo representantes dos 
estudantes, dos profissionais liberais, dos professores, dos religiosos e das mães dos estudantes. 
A principal reivindicação: a liberdade dos presos em passeatas anteriores é recusada pelo 
governo e as conversações são rompidas. 
 
            Em outubro, há o célebre congresso clandestino da UNE, em Ibiúna, São Paulo, 
“estourado” pela polícia, quando cerca de 700 estudantes são presos. O movimento entra em 
refluxo, pois qualquer manifestação de protesto organizada é respondida à bala pela polícia, que 
não hesita em invadir igrejas e hospitais. Estas ações provocam desânimo e medo em vez de 
indignação. 
 
            Polarizam-se as diferentes posições das esquerdas. De um lado, uma linha propondo o 
enfrentamento; do outro, o PC pregando a acumulação de forças. A derrota de 64 mostra a muitos 
que não há, agora, muito tempo a perder, e os textos de Mao, os exemplos de Ho Chi Min, 
Guevara e Régis Debray apontam para a luta armada. 
 
            As próprias greves operárias de 1968, em Contagem e em Osasco, com a ocupação de 
algumas empresas pelos trabalhadores, apontam, segundo muitas leituras da época, para o 
enfrentamento com o regime. É desse período o surgimento de várias organizações clandestinas 
que, de diferentes formas, pregam do enfrentamento até a luta armada contra a ditadura: o PCBR, 
a ALN, o MR-8 e a VRP[16], dentre outras. Muitas já começam a estruturar seus próprios grupos 
armados e outras deslocam alguns de seus quadros para o campo (na preparação da guerrilha 
rural) e para as fábricas. 
 
            Ao lado disso, a repressão age em 1968 de forma cada vez mais violenta, sendo um de 
seus aspectos mais agressivos os grupos paramilitares. “Bombas em teatros do Rio e São Paulo, 
em editoras, jornais, espaços culturais, faculdades (...); seqüestros e espancamentos de artistas e 
estudantes”[17]. A peça Roda Viva é proibida em todo território nacional pela Polícia Federal como 
um show depravado. É denunciado no próprio Parlamento o envolvimento e utilização de uma 
tropa de elite da Aeronáutica (o PARA-SAR) na prática de missões criminosas. O Ministro da 
Aeronáutica desmente, mas vários oficiais do PARA-SAR confirmam, sendo presos e afastados de 
suas funções.  
 
            Está armada a cena para o golpe de misericórdia, o golpe dentro do golpe, o Ato 
Institucional no. 5, de 13 de dezembro de 1968, que fecha a década de 60 trazendo para o palco 
os terríveis e inesquecíveis anos 70. 
 
            O Governo Militar, ao contrário do que muitos afirmam, não está acuado, mas mantém-se 
na ofensiva e precisa do AI-5 para levar até às últimas conseqüências seu modelo de 
desenvolvimento econômico e social. “Suportamos seus efeitos até hoje. E as suas conseqüências 
se prolongarão mais ainda”[18]. A partir daí, o regime militar consolida a sua forma mais brutal de 
atuação através de uma série de medidas como o fortalecimento do aparato repressivo, com base 
na Doutrina de Segurança Nacional. Desta forma, está garantido o desenvolvimento econômico 
com a crescente internacionalização da economia brasileira e a devida eliminação das “oposições 
internas”. Silencia-se e massacra-se toda e qualquer pessoa que ousa levantar a voz. 
 



  
 

II – Os Anos da Institucionalização 
 
 
 
            A geração de 68 no Brasil, que recebeu as inspirações de diferentes acontecimentos 
internacionais, entra nos anos 70 mantendo sua resistência sob duas formas: de um lado, as 
fortes mensagens das vitórias das guerrilhas vietnamitas, e mesmo a derrota de Che Guevara na 
Bolívia, impulsionam muitos no Brasil a “criar um, dois, três, muitos vietnãs”. Por outro lado, a 
influência hippie, seus costumes e atitudes (cabelos e barbas compridos, roupas coloridas e a 
imagem de selvagens), experiências com drogas, contestação do consumismo, da tradicional 
organização familiar e sexual, fascinam muitos jovens. 
 
            A resistência no início da década de 70, no Brasil, navega por esses dois fenômenos: a 
luta armada contra a ditadura e os movimentos de contracultura. Todavia, para a sociedade 
brasileira em geral há um desinteresse pelas diferentes formas de participação e questionamento 
social. Diferentemente da década anterior – na qual os movimentos sociais com participação 
massiva colocaram em evidência o instituinte – o início dos anos 70, no Brasil e em todo mundo, 
mostra um refluxo dos temas entes tão inflamadamente debatidos. 
 
            Os acontecimentos de 68 no Brasil não foram pontuais ou isolados: em todo o mundo, na 
etapa sob o signo pós-68, o Estado aprende a se fortalecer graças às debilidades dessas lutas 
anti-institucionais. 
 
            Este é o grande risco que, na primeira metade dos anos 70, se coloca para os movimentos 
de resistência no Brasil. Os militantes ligados à luta armada são aniquilados, massacrados e o 
movimento contracultural, gradativamente, vai sendo integrado, anulado. 
 
            Entretanto, apesar de tudo isso, novas resistências, outros processos de singularização 
vão sendo gestados subterreneamente, ainda na primeira metade da década de 70. 
 
 

O Terrorismo de Estado 
 
 
            Cobre-se a América Latina de pesadas nuvens. Em 1973, há os golpes no Chile e no 
Uruguai; em 76 é a vez da Argentina. Sangrentas e cruéis ditaduras militares se impõem, 
aniquilando, em nome da “segurança nacional” e do „desenvolvimento econômico”, qualquer força, 
popular ou não, organizada ou não. Instala-se no continente a Doutrina de Segurança Nacional, 
que estabelece que, para a “segurança do regime”, não se pode tolerar os “antagonistas internos”. 
Toda e qualquer oposição que possa abalar a “segurança do Estado” é considerada crime e, como 
tal, é punida. Tal doutrina prevalece sobre todas as leis, até sobre a Constituição Federal, 
alcançando os diferentes campos da vida social, política, econômica, trabalhista, criminal, 
educacional, etc[19]. 
 
            A repressão se sofistica. No Brasil, desde junho de 64 (três meses após o golpe), é criado 
o Serviço Nacional de Informações, conectando-se com os governos dos estados, empresas 
privadas e administrações municipais. É no transcorrer do Governo Médici (1969-1974), que as 
funções e prerrogativas do SNI aumentam significativamente e se dá sua militarização. De 1968 
em diante, cresce, ao ponto de se transformar na quarta força armada do país, embora não 
uniformizada[20]. É o órgão da repressão mais importante dentro e fora do Brasil, tendo uma 
agência em cada Ministério, empresa estatal e Universidade. 
 
            De 1967 a 1972, criam-se inúmeros outros aparelhos repressivos como: o Centro de 
Informações do Exército (CIE), o Centro de Informações da Aeronáutica, o CISA e, por fim, a 
Marinha organiza o CENIMAR. 
 
            Em São Paulo, emerge em 1968 uma força unificada antiguerrilha que recebe 
financiamentos privados e públicos: a Operação Bandeirantes (OBAN). No começo dos anos 70, a 



OBAN se institucionaliza como DOI/CODI-SP (Destacamento de Operações e Informações/Centro 
de Operações de Defesa Interna), ficando sob a jurisdição do Comando Regional do Exército. Em 
cada região militar do país, estruturam-se os DOI/CODIs, o que significa uma integração maior 
entre os organismos estaduais, os DOPs, as Polícias Militares, os Corpos de Bombeiros, no 
sentido de “melhorar” a eficiência da repressão. Os DOI-CODIs passam a dispor do comando 
efetivo sobre todos os órgãos de segurança existentes numa determinada região militar.  
 
            Acrescentem-se a todo este aparato repressivo oficial os grupos paramilitares, também 
alimentados com financiamentos privados e públicos e o fortalecimento dos chamados 
Esquadrões da Morte.Estes, surgidos no Rio de Janeiro e em São Paulo, desde os anos 50, 
fortalecem-se gradativamente durante todo o período ditatorial. Principalmente nos anos 70, os 
Esquadrões da Morte são utilizados como instrumentos – segundo as informações veiculadas pela 
mídia – para “diminuir os índices de criminalidade”  entre as populações marginalizadas das 
periferias das grandes cidades. Ligam-se também à polícia política, fazendo parte do chamado 
“sistema de segurança”. Tanto no Rio quanto em São Paulo, os “líderes” dos Esquadrões da 
Morte, ao fazerem parte do aparelho repressivo, como OBAN, DOI-CODI/SP e DOI-CODI/RJ, 
transmutam-se em heróis nacionais, intocáveis pela justiça. 
 
Neste campo fértil, a tortura passa a ser prática “comum” e oficial, e este terrorismo de Estado 
dissemina o terror em toda a sociedade brasileira. Além de obter informações, fragilizar e 
pulverizar os opositores do regime, a tortura cumpre, como dispositivo social, uma função: produz 
subjetividades. Pelo medo, cala a sociedade, leva a um torpor social, a cumplicidades. 
 
            A ditadura militar brasileira exporta know-how de tortura para as demais ditaduras latino-
americanas. A partir de 1972, tais técnicas são cada vez mais sofisticadas e surge a instituição do 
“desaparecido político”, produzida pela repressão no Brasil . Instituição macabra, pois é uma forma 
de continuar a tortura sobre os familiares que até hoje procuram seus "desaparecidos”. Em 1990, 
em toda a América Latina, chega-se à cifra de 90.000 desaparecidos políticos. 
 
            Não é por acaso que esta época em que mais se tortura, mais se perseguem os opositores 
políticos, mais se seqüestra, mais se assassina, é também a época do “milagre brasileiro”, quando 
se vende a imagem da “ilha de tranqüilidade”, de “progresso”, de “bem-estar”, de “euforia”, tanto 
interna como externamente. Entretanto, apesar de todo esse aparato resistências se expressam, 
se organizam, se fortalecem. 
 
             
 

A Produção Subterrânea de Algumas Práticas Instituintes 
 
  
 
Se nos primeiros anos da década de 70, as classes médias urbanas brasileiras respiram e vivem o 
clima ufanista do "milagre”, do país que “vai pra frente”, apesar das resistências que acontecem 
(luta armada e ecos dos movimentos contra culturais), há neste período tentativas de se forjarem 
outras formas de luta, outros territórios singulares, atingindo, sobretudo, outros segmentos sociais. 
 
            Se estas novas maneiras de resistir são forjadas, principalmente, nos bairros de periferia 
das grandes cidades, num primeiro momento não tendo ressonância nas classes médias, a não 
ser por parte de alguns poucos militantes de esquerda, no início dos anos 80 o panorama mudará. 
 
            Ao contrário do que muitos afirmam, dentro de um enfoque tipicamente de classe média 
urbana, de que é somente na década de 80 – após a “distenção lenta, gradual e segura” de Geisel 
e a "abertura” de Figueredo – que os diferentes movimentos sociais e populares se reorganizam e 
se fortalecem, quero apontar para uma outra vertente: a de que é no período mais repressivo da 
ditadura militar, ainda na primeira metade dos anos 70, que novas práticas vão se gestando. 
Práticas que rechaçam os movimentos tradicionalmente instituídos, que politizam o cotidiano dos 
lugares de trabalho e moradia, que inventam novas formas de fazer política[21].  
 
 



            Pretendo, ainda que de maneira sucinta, assinalar, a emergência de “novos sujeitos 
políticos”, primeiramente entre as camadas mais pobres da população e posteriormente – no início 
dos anos 80 – pelo próprio processo recessivo por que passa o país, entre algumas parcelas de 
classe média. Estes segmentos despertos do sonho do “milagre econômico” vão paulatinamente 
tornando-se aliados nas lutas por melhores condições de vida, trabalho, salário, moradia, 
alimentação, educação e saúde e pela democratização da sociedade em todos os seus níveis. 
 
            A famosa “crise das instituições” que se explicita nos diferentes movimentos de 1968 
começa na prática a ser repensada no Brasil. Em cima, principalmente, das crises da Igreja, das 
esquerdas e do sindicalismo – que a ditadura militar aprofunda e acirra – surge uma série de 
movimentos sociais procurando novos caminhos. Caminhos que produzem práticas ligadas à 
"teologia da libertação”, que repensam o marxismo, a luta armada e o movimento sindical. Estes 
movimentos começam a existir com os próprios “estilhaços”[22] adivindos das derrotas impostas 
por ocasião do golpe de 1964 e do AI-5 em 1968. Seus "sobreviventes”, ao resgatarem 
criticamente as várias experiências dos anos 60 e início dos 70, além dos acontecimentos de 1968 
em torno da Oposição Sindical Metalúrgica[23], fazem emergir – nos bairros e, logo a seguir, nas 
fábricas – as novas políticas que substituem as até então conhecidas e tradicionalmente utilizadas. 
 
            Os “novos sujeitos” reinventam em seu cotidiano novas formas de fazer política e em seus 
movimentos enfrentam a “velha política” ainda dominante. 
 
            Mais que isso, chocam-se e lutam contra as formas de existência fortalecidas pela ditadura 
militar. Assim, a partir de 1964 e mais notadamente 1968, com o AI-5, cresce a propaganda 
anticomunista em todos os espaços sociais. Estes passam a estar subordinados aos imperativos 
da “segurança” e do “desenvolvimento”, o que reduz as antigas e instituídas formas de militância à 
impotência. 
 
            Esta exclusão política faz dos bairros lugares com perspectiva de abrigar alguma forma de 
resistência, quando se iniciam as primeiras articulações de diferentes experiências partindo de “... 
ativistas operários, militantes da esquerda, padres e freiras progressistas, moradores ligados aos 
núcleos comunitários das paróquias locais. Pequenos atos e experiências que se manifestam com 
aparente timidez, por muitos considerados insignificantes, começam a romper com o silêncio 
imposto e são gestados nos bairros de periferia, ainda na primeira metade dos anos 70. Em 
realidade, são expressões de resistência, autonomia, criatividade e singularidade que irão forjando 
algumas práticas instituintes através de suas experiências concretas” [24]. 
 
            A Igreja tem um papel fundamental em grande parte destas novas formas de resistência. 
De sua crise, surgem as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), por intermédio da organização 
de grupos de jovens, da educação popular, de clubes de mães, de creches, de grupos de noivos 
ou de casais, todos trazendo “a marca de Medellín”[25]. 
 
            Das CEBs provém um considerável número de “novos” militantes que atuam nos bairros, 
nas fábricas e nos mais variados espaços. Significativamente as associações de bairros e 
diferentes movimentos sociais tornam-se, em geral, mais fortes onde há a criação de CEBs. 
 
            Vários grupos ligados à Igreja da “teologia da libertação” transformam-se em importantes 
trincheiras de luta e denúncia contra as violências cometidas e a impunidade vigente. Surgindo no 
início dos anos 70, muitos até hoje continuam mostrando sua disposição em resistir. O Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), criado em 1972, até hoje denuncia e luta contra as  arbitrariedades 
cometidas contra as nações indígenas. A Comissão Pastoral da Terra (CPT), criada em 1975, hoje 
espalhada por quase todos os estados brasileiros, resiste denunciando os milhares de crimes 
ocorridos no campo contra, principalmente, as lideranças rurais. As Comissões de Justiça e Paz, 
ligadas às Arquidioceses de diferentes estados, desde o início dos 70, destacam-se na luta em 
prol dos direitos humanos, denunciando as torturas, prisões arbitrárias, assassinatos e 
desaparecimentos de centenas de presos políticos. As Pastorais Operárias, que também surgem 
logo no início dos anos 70 “...viabilizam nos bairros de periferia um trabalho de aglutinação 
operária que havia se tornado, nas fábricas, uma tarefa extremamente difícil”[26]. 
 
            Sem dúvida, começa-se a quebrar, através de ações concretas e cotidianas, a tirania do 
intimismo, em que o público é desqualificado, desvalorizado, e o político é rejeitado. Por força do 



próprio contexto brasileiro de desemprego, de salários indignos e, sobretudo, nas periferias das 
grandes cidades, pelo alto índice de mortalidade infantil, pela falta de saneamento básico, pela 
existência de valas negras que correm a céu aberto, pela falta d`água, pelo lixo amontoado, pela 
falta de transportes, moradias e serviços de saúde decentes, muitos principiam a sair de dentro de 
suas intimidades. Principalmente aqueles que mais sofrem com as péssimas e precárias 
condições de vida – provocadas pela própria expansão do capitalismo – começam a “colocar o pé 
para fora das soleiras de suas portas” e, irrompendo na cena pública, reinventam novas formas de 
reivindicar seus direitos, “...a começar pelo primeiro, pelo direito de reivindicar seus direitos”[27]. 
Constituindo-se como sujeitos políticos, lutam para conquistar o próprio direito à cidadania. 
 
            As Comunidades Eclesiais de Base multiplicam-se, não apenas na zona rural, como 
também nas periferias das grandes cidades. Em 1984 calcula-se em 80 mil para todo país, mas os 
números são ainda imprecisos”[28]. 
 
            Novos espaços públicos vão sendo construídos, onde o cotidiano – com toda a sua 
ambigüidade – ocupa, em muitos momentos, o lugar de resistência, de produção singular, de algo 
novo e criativo. É nas próprias lutas e enfrentamentos do dia-a-dia que irão emergir esses novos 
significados, operando fissuras nos discursos dominantes, produzindo algumas revoluções 
moleculares. 
 
            A partir de 1975 a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita começa a ganhar corpo em 
vários setores da sociedade brasileira. Embora fique mais restrito aos setores da classe média 
urbana, o movimento pela anistia penetra, também, em alguns movimentos sociais de periferia, 
em especial naqueles que têm uma maior influência das CEBs. Tanto o Movimento Feminino pela 
Anistia criado no Rio de Janeiro quanto os Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs) surgidos em 
vários estados brasileiros trazem maciçamente a presença de mulheres que, nas ruas, nos 
parlamentos, e em diferentes atos, lutam e buscam seus filhos, maridos e companheiros presos, 
mortos e desaparecidos. 
 
            É justamente a partir da fragmentação e diversidade de todos esses movimentos surgidos 
na cena política, ainda nos anos 70, que emergem formas singulares de expressão, vinculadas às 
diferentes condições em que são produzidas[29]. E, é neste rastro que, na década seguinte, 
surgem vários movimentos ligados aos direitos humanos e pelo resgate de nossa história, como 
os Tortura Nunca Mais. 
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