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Prefácio

Os anos de chumbo vistos da janela da escola é uma daquelas obras que nascem 
quando são mais necessárias e oportunas. No dia 1º de abril de 2014, o golpe 
de Estado de 1964 completou 50 anos. Os grandes grupos de mídia, assim 
como os meios de comunicação alternativos, de acordo com suas próprias 
perspectivas, vêm relembrando esse sombrio episódio que o Brasil viveu 
após a destituição de João Goulart do cargo de presidente da República. A 
ditadura instaurada após o golpe interferiu, durante 21 anos, ora de forma 
velada, ora de forma brutal, na vida social, política, econômica e cultural 
do país. Tempo de violações sistemáticas dos direitos humanos, incluindo 
direitos políticos e sociais.

Durante a luta contra a repressão, milhares de pessoas foram presas e 
torturadas, centenas foram mortas e muitas delas, até hoje, continuam desa-
parecidas. Para sobreviver, inúmeros brasileiros foram obrigados a abandonar 
escolas e universidades, desistir de suas carreiras e, até mesmo, a se exilar em 
países estrangeiros. É preciso mencionar, ainda, aquelas vítimas que, em geral, 
não são contabilizadas, como os povos indígenas e camponeses.

Por todas essas razões, torna-se imprescindível conhecer mais sobre o 
período ditatorial levando-se em consideração o contexto histórico que possi-
bilitou seu surgimento, bem como seu impacto na vida brasileira e no cenário 
latino-americano, de forma que a sociedade possa refletir sobre a construção 
sócio-histórica do país.

Identificar no episódio a participação de relevantes atores, para além 
dos militares, permite-nos afirmar que não se sustenta a alegação de que o 
golpe traduziu uma guerra civil entre um lado comunista/“terrorista” e outro, 
defensor de uma ordem democrática. Pelo contrário, pode-se perceber que o 
Estado foi agente de repressão e de terror, aplicado por meio de atos institu-
cionais e extrainstitucionais, que sufocaram lideranças políticas e ensejaram a 
valorização de personagens destituídos de ética e de civilidade.

Torna-se igualmente relevante analisar o papel dos movimentos sociais, 
artísticos, sindicais, estudantis, religiosos e de trabalhadores, uma vez que a 
participação civil em regimes ditatoriais tem sido percebida na maioria dos 
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processos históricos contemporâneos. Isto permite uma visão complexa do 
ocorrido, seus antecedentes e consequências, contribuindo de forma efetiva para 
o resgate da memória e do entendimento do Brasil e seu contexto na atualidade.

E a memória, cabe destacar, é um meio de significação social e temporal 
de grupos e instituições, o que implica reconhecer sua importância para a com-
preensão coletiva da sociedade a respeito de determinados eventos do passado. 
Desta forma, ela desempenha papel fundamental no autorreconhecimento de 
um povo, ao embasar o processo de construção de sua identidade. No artigo 
“Justiça de transição no Brasil: a dimensão da reparação”, que integra a cole-
tânea Repressão e memória política no contexto ibero-brasileiro, Paulo Abrão e 
Marcelo Torelly1 afirmam que 

...lembrar ou esquecer, individual e/ou coletivamente, implica em alterar os ele-
mentos que dão significado e sentido ao futuro, uma vez que o que lembramos 
do passado é fundamental para que possamos refletir sobre quem somos no 
mundo e onde nos encontramos no tempo. Mais ainda: nossas lembranças são 
determinantes para a orientação de nosso agir (p.107).

Portanto, a adoção de políticas de memória, verdade e justiça específicas 
para enfrentar o legado histórico de violações sistemáticas dos direitos humanos 
– como as que tiveram lugar entre 1964 a 1985 – tem por objetivo não somente 
garantir a compreensão do que ocorreu, mas também reforçar o entendimento 
coletivo de que são necessárias estratégias para combater, no presente, essas 
violações, que persistem como parte da realidade social brasileira.

Por outro lado, vale lembrar que a memória pode ser construída e re-
construída a partir de fontes diversas, como, por exemplo, os documentos 
recolhidos aos arquivos, os livros de uma determinada biblioteca pública ou 
privada, os registros audiovisuais de um colecionador particular ou, ainda, 
os relatos orais de pessoas que viveram ou testemunharam acontecimentos, 
conjunturas e modos de vida em um dado período.

O “dever cívico” mencionado por Maria Natércia Coimbra2 em “O dever de 
não esquecer como dever de preservar o legado histórico” – que também integra 

1 ABRÃO, P. e TORELLY M. D. Justiça de transição no Brasil: a dimensão da reparação. In: SANTOS, 
B. de S. et. al. (Orgs.). Repressão e memória política no contexto ibero-brasileiro – estudos sobre Brasil, 
Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. Brasília: Ministério da Justiça/Comissão de Anistia; Portugal: 
Universidade de Coimbra/Centro de Estudos Sociais, 2010. 

2 COIMBRA, M. N. O dever de não esquecer como dever de preservar o legado histórico. In: SANTOS, 
B. de S. et. al. (Orgs.). Repressão e memória política no contexto ibero-brasileiro – estudos sobre Brasil, 
Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. Brasília: Ministério da Justiça/Comissão de Anistia; 
Portugal: Universidade de Coimbra/Centro de Estudos Sociais, 2010.
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a coletânea Repressão e memória política no contexto ibero-brasileiro – ganha 
urgência quando está em jogo a memória de períodos nos quais ocorreram 
violações maciças dos direitos humanos, seja porque essa memória é disputada 
entre vítimas e perpetradores de graves violações dos direitos humanos, seja 
porque se trata de uma memória em risco, pelo interesse de determinados 
grupos no aniquilamento dos registros históricos da época.

A recente ditadura brasileira (1964-1985) deixou-nos, como parte de seu 
sombrio legado, o maior acervo documental entre suas congêneres no Cone 
Sul. Contudo, o recolhimento, a abertura e a divulgação desses documentos 
deram-se de maneira relativamente tardia. Como marcos desse processo, 
podemos citar a criação, em 13 de maio de 2009, do Centro de Referência das 
Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas, iniciativa pionei-
ra que tem como objetivos articular diferentes instituições para promover a 
preservação e o acesso a documentos sobre o período do regime militar, in-
clusive suas imagens digitais, e a entrada em vigor, em 2012, da Lei de Acesso 
a Informações (lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011), que regulamentou a 
consulta pública aos acervos da repressão.

Nesse contexto, merece também destacar a criação da Comissão Nacional 
da Verdade (CNV) pela lei n. 12.528, de 18 de novembro de 2011, e sua insta-
lação em 16 de maio de 2012. A Comissão busca esclarecer as circunstâncias 
nas quais ocorreram graves violações de direitos humanos da ditadura, bem 
como fazer recomendações para que isso não torne a ocorrer. Após a criação 
da CNV, várias iniciativas congêneres tiveram lugar no país, como a Comissão 
Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, a Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo “Rubens Paiva”, a Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom 
Hélder Câmara, em Pernambuco, a Comissão Estadual da Memória, Verdade 
e Justiça de Goiás, o Comitê Paraense em Defesa da Comissão da Verdade 
Paulo Fonteles e a Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, além de várias comissões da verdade em universidades e centrais 
sindicais, entre outras entidades. Todas essas comissões, contudo, têm prazo 
determinado para a execução de suas tarefas, em regra bastante curtos, não 
superando um par de anos. 

Desta forma, torna-se urgente promover o contato da sociedade com esse 
tema, facilitando o acesso às fontes já existentes e às que vêm sendo produzidas 
por pesquisas acadêmicas e como decorrência das atividades desenvolvidas 
pelas diversas comissões da verdade, estimulando a sua divulgação e apoiando 
iniciativas voltadas para a reflexão e análise das informações nelas contidas, em 
especial nas escolas, lugar onde estão os futuros cidadãos deste país. A ditadura 
sabia disso. Tanto que promoveu intervenções em escolas, nas universidades 
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e no próprio movimento estudantil, não somente para reprimir a oposição 
contemporânea do regime, mas para ceifar, nos dias de hoje, a consciência 
política da juventude. 

Para combater essa prática perversa, cabe destacar o potencial dos con-
juntos documentais da ditadura, que são fundamentais para determinar, no 
presente, as responsabilidades por injustiças e crimes, principalmente quando 
cometidos em períodos de exceção por agentes do Estado ou a seu mando. De 
forma mais geral, permitem identificar as estruturas e contextos que permi-
tiram o estabelecimento da ditadura e, principalmente, sua manutenção por 
mais de duas décadas, o que deixou marcas inegáveis no aparelho estatal e na 
própria sociedade brasileira.

Sobre esse aspecto, cabe apontar que a importância dos acervos da re-
pressão, sobretudo aqueles relacionados à polícia política, não reside no fato 
de conterem “verdades”. Conforme alertou Marx, no volume VI de O Capital,3 
“toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência 
e a essência das coisas” (p.939). Neste sentido, os acervos esclarecem menos 
a respeito da verdade sobre os “fatos” que os agentes da ditadura pretendiam 
registrar, e mais sobre a forma como se produzia e se controlava a informação 
durante o regime autoritário.

Assim, a adoção de políticas de memória específicas para enfrentar o 
legado histórico de violações sistemáticas dos direitos humanos, como as que 
ocorreram entre 1964 a 1985, deve ter por objetivo não somente garantir a 
compreensão do que ocorreu, mas também reforçar o entendimento coletivo 
de que são necessárias estratégias para enfrentar, no presente, os desafios que 
se impõem à nossa democracia.

A questão ganha importância, sobretudo, quando tomamos em conta a 
infeliz permanência, no Brasil, de violações sistemáticas dos direitos humanos 
praticadas por agentes do Estado, como são exemplos a utilização generalizada 
da tortura no sistema carcerário e a ocorrência de execuções extrajudiciais.

E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir4 na construção 
da democracia brasileira. São milhões de páginas digitalizadas e preservadas no 
Arquivo Nacional, além de outros milhões de documentos, sob responsabilidade 

3 MARX, K. (1894) O processo global da produção capitalista. In: O capital. (Crítica da economia 
política). Trad. Reginaldo Sant’Anna. 3.ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. Livro Terceiro, 
Vol. VI.

4 Trecho da música “O Que Foi Feito Deverá” (Milton Nascimento, Fernando Brant) / “O Que Foi 
Feito de Vera” (Milton Nascimento, Márcio Borges), cujos versos terminam dizendo: “De vera nunca 
se acabe/ Abelha fazendo o seu mel/ No canto que criei/ Nem vá dormir como pedra/ E esquecer o 
que foi feito de nós”. In: Clube da Esquina 2, 1978.
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de instituições públicas e privadas, onde aguardam projetos de digitalização e 
difusão de informações em rede. Além disso, cabe destacar que parcela desse  
patrimônio documental, embora produzido pelo Estado, permanece ainda hoje 
desaparecido. É patrimônio do povo brasileiro, e sua localização é bandeira de 
luta de nosso próprio tempo.

Comungando com esse propósito, e no intuito de promover o contato da 
sociedade com esse tema, facilitando o acesso às fontes e estimulando pesquisas 
acadêmicas que possam abordá-las e difundi-las, esta obra constitui-se também 
em valioso instrumento para ajudar professores e alunos da Educação Básica 
na compreensão desse processo e das múltiplas potencialidades de pesquisa e 
ensino a partir de arquivos.

Elaborado no âmbito da disciplina Produção de Recursos e Materiais 
Didáticos, ministrada por professoras do curso de Mestrado Profissional em 
Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, o livro 
possui caráter multidisciplinar, o que se configura como uma de suas principais 
características e decorre de o referido curso ser formado por profissionais do 
ensino de diferentes disciplinas. 

É oportuno destacar que o Colégio Pedro II possui acordo de cooperação 
acadêmica e intercâmbio técnico, científico e cultural com o Arquivo Nacional 
e que, por intermédio do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil 
(1964-1985) - Memórias Reveladas, os seus alunos podem se familiarizar com 
o estudo de fontes primárias sobre o período inaugurado pelo golpe de 1964.

Algumas destas fontes, produzidas por diversos atores históricos durante o 
período 1964-1985, estão presentes neste livro, cujo material didático produzido 
traz reflexões sobre esse regime de exceção estabelecido no Brasil e se consti-
tui em importante contribuição para o debate sobre o processo de transição 
democrática que ocorreu – e vem ocorrendo – em nosso país. Valorizando a 
utilização de fontes documentais, que buscam lançar luz sobre esse período 
da história, promove simultaneamente uma análise crítica do processo de 
construção da democracia brasileira.

O ponto de convergência das diversas reflexões aqui apresentadas é o 
último regime ditatorial brasileiro e os movimentos sociais, grupos e indiví-
duos que, de diferentes maneiras, a ele resistiram – tudo para abrir as janelas 
da escola, jogando luz sobre o período repressivo, contribuindo para que as 
políticas do esquecimento não triunfem, e para que a história dos anos de 
chumbo não se repita.

Inez Stampa e Vicente Rodrigues
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Apresentação
Sabemos que, por trás da opaca nuvem de nossa ignorância 

e da incerteza de resultados detalhados, as forças 
históricas que moldaram o século continuam a operar.

Eric J. Hobsbawn 

Passados 50 anos do golpe, os debates sobre este processo da História do Brasil 
recomeçam. É imprescindível que estas polêmicas não se restrinjam às univer-
sidades e às instituições de pesquisa, mas que se espalhem por toda a sociedade, 
especialmente nas escolas, que são o lugar onde estão os futuros cidadãos deste 
país.  Trata-se de um processo que mudou a face da nação, consolidando um 
modelo de economia e de relações sociais que já vinha sendo construído ao 
longo das décadas anteriores. O Brasil de hoje tem muito das mudanças reali-
zadas durante a ditadura. O processo de redemocratização ainda se encontra 
em construção e muito da atual organização política e econômica é um des-
dobramento do que foi instaurado naquele período.  Além disso, muitas das 
forças políticas que buscaram operar transformações durante os últimos anos 
daquele período encontram-se atuantes nos dias de hoje. Portanto, é preciso 
entender o período denominado “anos de chumbo” para compreender o Brasil 
de hoje. O propósito deste livro é ajudar na compreensão deste processo por 
parte de professores, alunos da Educação Básica e de todos aqueles que se 
interessam pelo tema.

Este trabalho surgiu durante o desenvolvimento da disciplina “Produção 
de recursos e materiais didáticos”, ministrada no segundo semestre de 2013 pelas 
professoras Ana Cristina Coutinho Viegas e Esther Kuperman no Mestrado 
Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II. O caráter 
multidisciplinar do livro decorre do fato de a turma ser formada por profis-
sionais do ensino de diferentes disciplinas, o que está de acordo com uma das 
principais características do Curso. Durante o semestre procuramos familiarizar 
os alunos com o estudo de fontes primárias e discursos emitidos por diferentes 
autores sobre o período inaugurado pelo golpe de 1964. Estivemos, durante 
algumas semanas, no Centro de Memórias Reveladas do Arquivo Nacional, 
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onde os alunos puderam entender o desenvolvimento de um trabalho de 
pesquisa e entrar em contato com fontes primárias. Durante esses encontros 
conhecemos algumas dessas fontes, produzidas pelos mais diversos atores 
históricos durante os anos que sucederam o golpe de 1964. Tais documentos 
estão presentes neste livro. 

Todos esses recursos possibilitaram a elaboração de material didático 
sobre o período. Decidimos, então, que esse material deveria ter um alcance 
maior do que apenas as turmas nas quais todos nós atuamos. Assim, esta obra 
decorre desse processo e do desejo de compartilhar um material inédito, que 
certamente enriquecerá as aulas do Ensino Fundamental e Médio em torno 
do assunto.  

O livro é composto de nove capítulos, produzidos a partir de diferen-
tes perspectivas disciplinares: Matemática, História, Geografia, Português, 
Espanhol, Biologia e os anos iniciais do Ensino Fundamental estão presentes 
nos vários capítulos.  Para que ele nascesse, foi fundamental o auxílio generoso 
dos pesquisadores do Centro de Memórias Reveladas do Arquivo Nacional, 
especialmente a Dra. Inez Terezinha Stampa, Vicente Arruda Câmara Rodrigues, 
Carla Machado Lopes, bem como o apoio do Dr. Jaime Antunes, Diretor do 
Arquivo Nacional. Importante, também, foi o incentivo da Profa. Dra. Neide 
F.P. Sant’Anna, então Pró Reitora de Pesquisa e Pós Graduação, que acreditou 
nesta ideia e a apoiou. Agradecemos também o apoio da Profa. Dra. Marcia 
Oliveira, atual Pró Reitora de Pós Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 
que também se entusiasmou com a nossa iniciativa. Agradecemos, também, 
ao Magnífico Reitor de nossa instituição, Prof. Dr. Oscar Hallac o apoio ao 
nosso trabalho.

Convidamos o leitor a conhecer mais um pouco de tudo o que se passou 
durante o período da ditadura empresarial-militar brasileira instaurada após 
o golpe de 1964, apreciando, através de cada uma destas janelas, aspectos da-
quele tempo.

Esther Kuperman
Ana Cristina Coutinho Viegas


