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RESUMO 

 

A ditadura civil-militar brasileira, que ocorreu entre as décadas de 60 e 80, foi marcada por 

milhares de casos de violações aos direitos humanos e pela violência institucionalizada e 

sistemática. Com desaparecimentos forçados, torturas, assassinatos, detenções ilegais, exílios 

etc. o estado ditatorial tentou instaurar terror e medo na população para silenciar e oprimir 

qualquer tipo de descontentamento e oposição ao governo. Por causa disso, o regime civil-

militar acabou criando um sofisticado aparato repressivo formado por grupos paramilitares, 

serviços de inteligência e centros de detenção oficiais e clandestinos. Esta pesquisa tem o 

objetivo de discutir o funcionamento desses centros de detenção enquanto mecanismos de 

repressão política do Terrorismo de Estado da ditadura. Para isso, foram analisadas, pelos vieses 

da Arqueologia da Arquitetura e da Arqueologia Sensorial, as materialidades de quatro 

aparelhos repressivos: do DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações do Centro 

de Operações de Defesa Interna) e DEOPS (Departamento Estadual de Ordem Política e Social) 

de São Paulo (SP), da Casa Azul de Marabá (PA) e da Casa da Morte de Petrópolis (RJ).  

Palavras-chave: Terrorismo de Estado; Arqueologia da Repressão e da Resistência; 

Arqueologia Sensorial; Arqueologia da Arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La dictadura cívico-militar brasileña, que ocurrió entre los años 1960 y 1980, estuvo marcada 

por miles de casos de violaciones de derechos humanos y violencia institucionalizada y 

sistemática. Con desapariciones forzadas, tortura, asesinato, detención ilegal, exilio, etc. el 

estado dictatorial ha intentado infundir terror y miedo en la población para silenciar y oprimir 

cualquier descontento y oposición al gobierno. Debido a esto, el régimen civil-militar 

eventualmente creó un sofisticado aparato represivo compuesto por grupos paramilitares, 

servicios de inteligencia y centros de detención oficiales y clandestinos. Esta investigación tiene 

como objetivo discutir el funcionamiento de estos centros de detención como mecanismos de 

represión política del terrorismo de Estado de la dictadura. Para esto, fueron analizados, por los 

sesgos de la Arqueología de la Arquitectura y Arqueología Sensorial, las materialidades de 

cuatro dispositivos represivos: DOI-CODI (Despliegue de Operaciones de Información del 

Centro de Operaciones de Defensa Interna) y DEOPS (Departamento de Estado de Orden 

Político y Social) de São Paulo (SP), Casa Azul de Marabá (PA) y Casa da Morte de Petrópolis 

(RJ). 

Palabras clave: Terrorismo de Estado; Arqueología de la represión y la resistencia; Arqueología 

sensorial; Arqueología de la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Brazilian civil-military dictatorship, which occurred between the 1960s and 1980s, was 

marked by thousands of cases of human rights violations and institutionalized and systematic 

violence. With forced disappearances, torture, murder, illegal detention, exile, etc. the 

dictatorial state has attempted to instill terror and fear in the population to silence and oppress 

any discontent and opposition to the government. Because of this, the civil-military regime 

eventually created a sophisticated repressive apparatus formed by paramilitary groups, 

intelligence services, and official and clandestine detention centers. This research aims to 

discuss the functioning of these detention centers as mechanisms of political repression of 

dictatorship’s state terrorism. To this end, were analyzed by the biases of the Archaeology of 

Architecture and Sensory Archaeology, the materiality of four repressive devices: DOI-CODI 

(Detachment of Information Operations of the Internal Defense Operations Center) and DEOPS 

(State Department of Political and Social Order) of São Paulo (SP), Casa Azul of Marabá (PA) 

and Casa da Morte of Petrópolis (RJ). 

Keywords: State Terrorism; Archaeology of Repression and Resistance; Sensory Archaeology; 

Archaeology of Architecture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há quem diga que eu dormi de touca 

Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga 

Que eu caí do galho e que não vi saída 

Que eu morri de medo quando o pau quebrou 

 

  Há quem diga que eu não sei de nada 

Que eu não sou de nada e não peço desculpas 

Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira 

E que Durango Kid quase me pegou 

 

Eu quero é botar meu bloco na rua 

Brincar, botar pra gemer 

Eu quero é botar meu bloco na rua 

Gingar, pra dar e vender 

 

Eu, por mim, queria isso e aquilo 

Um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso 

É disso que eu preciso ou não é nada disso 

Eu quero é todo mundo nesse carnaval 

 

Eu quero é botar meu bloco na rua 

Brincar, botar pra gemer 

Eu quero é botar meu bloco na rua 

Gingar, pra dar e vender 

 

Eu quero é botar meu bloco na rua – Sérgio Sampaio, 1972 

 

A ditadura civil-militar1 brasileira (1964-1985) foi marcada pela restrição dos direitos 

civis e por milhares de casos de violações aos direitos humanos como torturas, assassinatos e 

desaparecimentos forçados. Esse regime contou com um aparato repressivo bem articulado e 

sofisticado2 por meio do qual as Forças Armadas tentaram silenciar e oprimir qualquer tipo de 

reivindicação, descontentamento e oposição ao governo militar, instaurando terror e medo na 

população. (BRASIL, 2007; FECHER, 2016).  

Foram duas décadas de uma política de Terrorismo de Estado que marcou a nossa 

história e que, no entanto, não ocupou o devido espaço nos meios de comunicação e na cultura 

 
1 Utilizo o termo ditadura civil-militar porque ele reconhece que o regime repressivo das forças armadas teve 

amplo apoio de parcela da sociedade civil (elite político-econômica e midiática) e que sua estrutura burocrática 

era formada por civis. No entanto, isso não significa que a responsabilidade penal das forças armadas deve ser 

ignorada, isso apenas significa que os militares não foram os únicos responsáveis. (BAUER, 2011). 
2 Formado pelos centros clandestinos de detenção (CCDs), pelos Destacamentos de Operações de 

Informações/Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODIs), pelos Departamentos de Ordem Política e 

Social (DOPSs), pelas delegacias regionais da Polícia Federal, pelo Centro de Informações do Exército (CIE), pelo 

Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA), pelo Centro de Informações da Marinha 

(CENIMAR), pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) e pela Auditoria Militar. 
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popular (filmes, novelas, revistas etc.), nos livros de história e nas políticas de memória estatais 

(ZARANKIN & FUNARI, 2008; REIS, 2005); situação que, segundo Zarankin e Funari (2008), 

o Brasil compartilha com outros países latino-americanos que também tiveram governos 

autoritários no mesmo período. Por mais que o debate sobre esse regime de terror tenha crescido 

nos últimos doze anos no país - com a criação de grupos de trabalhos para pesquisar casos 

específicos de violações dos direitos humanos (Grupo de Trabalho Araguaia, Grupo de 

Trabalho Perus, Grupo de Trabalho Casa Azul etc.), com a formação das comissões estaduais 

e nacional da verdade, com o trabalho contínuo de organizações como, por exemplo, a 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP)3 e com algumas 

mudanças no âmbito legislativo – por muito tempo prevaleceu a desinformação e o 

esquecimento. Inclusive, nos últimos anos têm ocorrido manifestações a favor de uma nova 

intervenção militar no Brasil. Isso demonstra a urgência da realização de discussões sobre a 

implementação no país de novas políticas de memória em relação ao regime ditatorial. E a 

Arqueologia da Repressão e da Resistência e a criação de memórias materiais desse período 

podem desempenhar um papel fundamental nesse processo.  

A Arqueologia, por trabalhar com materialidades, possibilita a construção de memórias 

e histórias subalternas que não estão presentes nos discursos oficiais ou que são manipuladas 

pelos mesmos. De acordo com González‐Ruibal (2008), as histórias das vítimas de violência 

política são narrativas subalternas como as dos povos colonizados, dos negros e das mulheres, 

que não têm voz nos registros oficiais - quase sempre atrelados às fontes de poder (FERREIRA, 

2008, 2008b). Nesse sentido, as materialidades relacionadas a esses eventos de abuso e agressão 

– como, por exemplo, os centros de detenção e os objetos encontrados em locais de conflito e 

campos de batalha - podem funcionar então como uma fonte alternativa de informação sobre as 

experiências vivenciadas nesses contextos traumáticos, dando voz às diferentes memórias e 

narrativas que geralmente são destinadas ao esquecimento (ZARANKIN & SALERNO, 2008).  

Para arqueólogos como Zarankin, Funari e Salerno, a Arqueologia da Repressão e da 

Resistência é uma linha de pesquisa dedicada a essas histórias não-oficiais relacionadas aos 

governos civis-militares da América Latina, que os discursos oficiais tentam distorcer e/ou 

apagar, e voltada para a construção de memórias materiais do Terrorismo de Estado e dos atos 

 
3 “A CEMDP foi criada pela Lei 9.140/1995, com os objetivos de promover a busca de informações e a construção 

de instrumentos que permitam a elucidação de violações contra os direitos humanos ocorridas durante a ditadura 

civil-militar brasileira (1964-1985), proceder ao reconhecimento e reparação de pessoas mortas ou desaparecidas 

e promover a localização, a identificação e a devolução dos seus restos mortais aos familiares.”. Dados retirados 

da página da CEMDP: http://CEMDP.sdh.gov.br/. 

http://cemdp.sdh.gov.br/
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de resistência (ZARANKIN & FUNARI, 2008; ZARANKIN & SALERNO, 2008). Quando 

pesquisamos as materialidades desses regimes estatais e damos visibilidade para a relação das 

mesmas com os eventos traumáticos de violação dos direitos humanos, criamos então memórias 

materiais dessas violações, que, segundo Zarankin e Niro (2008), podem ser tocadas, 

experimentadas pelas pessoas. Se pensarmos, como será discutido neste trabalho, que a 

materialidade funciona como gatilho e suporte para memória, então as memórias materiais das 

ditaduras civis-militares têm um papel importante como “construtores de memórias” desses 

regimes de terror e dos atos de resistência que podem ajudar a fazer com que a sociedade se 

comprometa para que histórias como essas não se repitam. (ZARANKIN & SALERNO, 2012).  

Foi considerando todo esse potencial da Arqueologia da Repressão e da Resistência que 

esta pesquisa foi realizada, com o objetivo principal de discutir as estratégias repressivas 

implementadas pela ditadura civil-militar no Brasil, como parte de uma política de Terrorismo 

de Estado (TE), e as estratégias de resistência implementadas pelos opositores ao regime. Para 

isso, foram analisadas a materialidade de dois Centros Oficiais de Detenção (CODs) e dois 

Centros Clandestinos de Detenção (CCDs) do sistema repressivo estatal.  

Em relação aos CODs, a pesquisa tem como estudos de caso o DEOPS (Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social/1964-1983) e DOI-CODI (Destacamento de Operações de 

Informações do Centro de Operações de Defesa Interna/1970-19824) de São Paulo. Eles eram 

CODs ligados a fortes aparatos repressivos da ditadura e juntos fizeram mais de mil de vítimas 

com detenções, torturas e assassinatos. De acordo com o relatório do “Projeto Brasil: Nunca 

Mais”5, São Paulo, depois do Rio de Janeiro, é o estado no país com o maior número de 

denúncias de tortura durante a ditadura, com 1370 casos. Sendo que o DOI-CODI e o DEOPS 

de São Paulo, que funcionaram de forma articulada durante o regime civil-militar, foram as 

instituições que receberam grande parte dessas denúncias (1002 deles). (BRASIL: NUNCA 

MAIS, 1985). Conclui-se então que esses dois centros oficiais de detenção foram instituições 

 
4 1977 é o último ano para o qual existem denúncias de torturas que ocorreram no local (BRASIL: NUNCA MAIS, 

1985). Segundo a CNV, 1976 foi o último ano que esse órgão cometeu assassinatos e/ou desparecimentos 

(BRASIL, 2014). Mas o órgão só deixou de funcionar em 1982, quando os DOI-CODIs foram extintos por meio 

de uma Portaria publicada pelo Ministro de Estado do Exército em 18 de janeiro (NEVES, 2012).  
5 “Projeto desenvolvido pelo Conselho Mundial de Igrejas e pela Arquidiocese de São Paulo, nos anos oitenta, 

para evitar que os processos judiciais por crimes políticos fossem destruídos com o fim da ditadura civil-militar e 

para obter informações sobre torturas praticadas pela repressão. Após a análise de cerca de 900 mil páginas de 

processos judiciais movidos contra presos políticos e com a coleta dos depoimentos dos réus foi lançado, em 1985, 

o livro “Brasil: Nunca Mais”, considerado a maior iniciativa da sociedade civil no Brasil em prol dos direitos à 

memória, verdade e justiça, tendo permitido, ao longo destes anos, reconstituir parte da história das violações dos 

direitos humanos durante o regime civil-militar.”. Dados retirados da página Brasil: Nunca Mais Digital: 

http://bnmdigital.mpf.mp.br/#!/o-que-e-o-bnm. 

http://bnmdigital.mpf.mp.br/#!/o-que-e-o-bnm
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importantes do sistema repressivo da ditadura no país, sendo esse um dos motivos da escolha 

desses órgãos estatais como estudos de caso desta pesquisa. 

Como estudos de casos relacionados aos CCDs, foram analisadas a Casa Azul (Marabá-

PA/1972-1974), que se encontra em um terreno que hoje pertence ao Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT) (LUIZ et al., 2017), e a Casa da Morte de Petrópolis 

(RJ/1971-1973) (RIO DE JANEIRO, 2015). As duas casas, ligadas ao CIE (Centro de 

Informações do Exército) e aos DOI-CODIs, importantes organizações estatais de segurança, 

fizeram dezenas de vítimas. A Casa Azul foi criada em 1972 para auxiliar outras seis unidades 

do exército instaladas em Marabá6 no combate à Guerrilha do Araguaia, um dos principais focos 

de resistência à ditadura no país. Por isso, segundo o relatório final da Comissão Nacional da 

Verdade (CNV), a Casa Azul - na época instalada no terreno do Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem (DNER) que funcionou como uma fachada - fez inúmeras vítimas com 

detenções ilegais e torturas, atingindo militantes políticos e camponeses. Mais de 30 pessoas 

morreram na Casa Azul e são dezenas de casos de desaparecidos políticos, sendo esse CCD um 

dos símbolos mais emblemáticos da repressão e do Terrorismo de Estado da ditadura. 

(BRASIL, 2014, 2014c). 

Já a Casa da Morte, CCD montado em uma casa cedida por um empresário em Petrópolis 

em 1971, funcionou como base de apoio do DOI-CODI do Rio de Janeiro, sendo chamada de 

“Codão” (BRASIL, 2014), e vitimou no mínimo 7 pessoas (todos ainda desaparecidos) 

(BRASIL, 2014; RIO DE JANEIRO, 2015), restando apenas uma sobrevivente que conseguiu 

denunciar o que ocorria nesse lugar, a militante Inês Etienne Romeu da Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR) e da Organização Revolucionária Marxista Política Operária (POLOP) 

(BRASIL, 2014, 2014c): 

Apesar de funcionar como centro clandestino de apoio ao DOI-CODI do I 

Exército, para Petrópolis [para a Casa da Morte] também foram levados presos 

de outros órgãos e estados (como a própria Inês Etienne Romeu, presa em São 

Paulo, capital), chegando a funcionar, durante algum tempo, como principal 

centro destinatário de operações clandestinas no Brasil. (BRASIL, 2014: 799). 

Percebe-se que esses dois CCDs tiveram um papel importante na repressão política da 

ditadura, o que por si só justificaria a escolha dos mesmos como estudos de caso. No entanto, 

 
6 Comando da 23ª Brigada, o 52º Batalhão de Infantaria de Selva, o 1° Grupo de Artilharia de Selva de Marabá, o 

23º Logístico Oficial de Marabá, o 23º Grupo de Comunicações de Selva de Marabá, o 23º Pelotão de Polícia do 

Exército de Marabá. (BRASIL, 2014). 
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outros fatores foram fundamentais para decidir quais instituições repressivas, clandestinas e 

oficiais, seriam pesquisadas: a preservação de suas estruturas arquitetônicas (muitos centros de 

detenção foram destruídos e/ou completamente reformados) e o acesso a elas (por exemplo, 

muitos centros de detenção ainda são áreas de segurança e, por causa disso, são inacessíveis), 

condições imprescindíveis para a realização das análises sensoriais, uma das ferramentas 

metodológicas desta pesquisa; e a existência de sobreviventes para a realização das entrevistas, 

fator importante para outro instrumento metodológico essencial deste trabalho.  

Todos os aparelhos repressivos escolhidos atenderam a esses requisitos, com exceção 

da Casa da Morte que, apesar de ter sido tombada em nível municipal pelo Decreto nº 610 em 

13 de dezembro de 2018, ainda não foi desapropriada. O acesso ao imóvel me foi concedido 

pelo proprietário, mas não pude fazer as análises sensoriais e tirar fotos do interior da residência. 

Em relação aos CODs escolhidos, atualmente os edifícios do DOI-CODI e DEOPS de São 

Paulo estão tombados como patrimônio histórico, sendo que o edifício no qual o DEOPS 

funcionou hoje abriga a Estação Pinacoteca e o Memorial da Resistência de São Paulo. Já em 

relação à Casa Azul, em 31 de março de 2015 foi criado um grupo de trabalho, pela 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), com o objetivo de elaborar um 

relatório para o tombamento do CCD, no entanto, esse grupo ainda não finalizou suas pesquisas. 

Como a Casa Azul se encontra no terreno do DNIT, um órgão público, o acesso às suas 

instalações foi possível. Isso significa que em todos os centros de detenção, com exceção da 

Casa da Morte, eu consegui realizar as análises sensoriais em parceria com a Denise Costa, 

arqueóloga e mestranda na Universidade Federal de Minas Gerais.  

Apesar da acessibilidade limitada à Casa da Morte e da morte da Inês Romeu em 27 de 

abril de 2015 - logo no primeiro ano do doutorado quando ainda não tinha realizado nenhuma 

entrevista -, foi possível manter esse CCD como um estudo de caso graças à riqueza do antigo 

depoimento da Inês, que relata suas experiências no local, e dos depoimentos dados por 

militares7, em audiências públicas da CNV, com informações sobre o funcionamento desse 

aparelho repressivo. Vale a pena ressaltar que as pesquisas desenvolvidas pela CNV, pela 

Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e pela Comissão Municipal da Verdade de 

Petrópolis sobre a Casa da Morte, envolvendo coleta de depoimentos, levantamento 

 
7 Como, por exemplo, os militares Marival Chaves Dias do Canto e Paulo Malhães. 
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bibliográfico e análises documentais, foram indispensáveis para a interpretação desse CCD no 

meu trabalho.  

Mas de que forma foi realizada a interpretação desses lugares? Nesta tese analiso, pelos 

vieses da Arqueologia Sensorial (ver HAMILAKIS, 2013; 2013b; PELLINI, 2016) e da 

Arqueologia da Arquitetura (ver ZARANKIN, 1999, 2002, 2003; MOREIRA & SOARES, 

2015), como os espaços dos centros de detenção escolhidos foram construídos, organizados, 

utilizados e vivenciados enquanto mecanismos de repressão respondendo às seguintes questões: 

Os espaços desses órgãos foram adaptados seguindo algum modelo? Quais as diferenças 

arquitetônicas e organizacionais entre os aparelhos repressivos clandestinos e oficiais? Quais 

as experiências sensoriais que foram vivenciadas nesses ambientes e como elas afetaram o 

corpo e a mente dos detidos? Quais as táticas de resistência dos detentos dentro desses recintos? 

A Arqueologia Sensorial e a Arqueologia da Arquitetura foram escolhidas como bases 

teórico-metodológicas desta pesquisa porque, além de considerar os sentidos como base da 

experiência humana (CLASSEN, 1997), concebo arquitetura como materialidade 

(ZARANKIN, 2002), como algo intrinsecamente sensorial. Penso que é impossível entender 

arquitetura sem discutir as experiências sensoriais vivenciadas nesses espaços. Ou seja, na 

minha opinião, não tem como estudar os centros de detenção sem falar de sentidos.  

Dessa forma, no primeiro capítulo são explicitadas as bases teórico-metodológicas da 

pesquisa, com a contextualização da virada sensorial antropológica e do surgimento da 

Arqueologia Sensorial, ligada à Arqueologia da Paisagem. O desenvolvimento da Arqueologia 

da Arquitetura também é abordado e um pequeno histórico sobre o nascimento da arquitetura 

repressiva e disciplinar é apresentado. Ao mesmo tempo, são debatidos conceitos analíticos 

básicos desta pesquisa, como sentidos, paisagem, memória e poder, que, segundo Pellini 

(2014b), estão intrinsecamente relacionados à abordagem sensorial. 

No segundo capítulo, as discussões a respeito da importância do desenvolvimento da 

Arqueologia da Repressão e da Resistência no país são aprofundadas. Para isso, primeiramente 

foi feita uma breve contextualização da situação política do Cone Sul da América Latina entre 

as décadas de 60 e 80, demonstrando que a ditadura civil-militar brasileira não foi um caso 

isolado, pois outros países dessa região também implementaram regimes autoritários que 

tinham como base o Terrorismo de Estado. Somente depois dessa contextualização 

internacional é que as diferentes fases da ditadura brasileira e o legado mnemônico da mesma 
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foram abordadas, culminando na apresentação das potencialidades e dos avanços do campo de 

estudo da Arqueologia da Repressão e da Resistência.  

Já no terceiro e último capítulo, as metodologias utilizadas na pesquisa (as análises 

sensoriais, a análise gamma e as entrevistas qualitativas semiestruturadas) são explicadas e as 

táticas de repressão e resistência política, ligadas ao regime ditatorial brasileiro, são debatidas 

a partir da interpretação da materialidade dos quatro centros de detenção. 

Para finalizar, ressalto que esta tese foi elaborada em um período político turbulento no 

país que se iniciou com o golpe de estado que retirou a presidenta Dilma Rousseff do poder, 

em 2016, e que culminou, em 2018, na eleição do deputado federal Jair Bolsonaro, do Partido 

Social Liberal, para a presidência da república. Bolsonaro é um político de extrema-direita, pró-

armamento, que homenageia torturadores da ditadura publicamente, que diz que vai metralhar 

seus oponentes políticos e que fomenta discursos de ódio - a ponto da Comissão Internacional 

de Direitos Humanos se mostrar preocupada com os posicionamentos do novo presidente. 

Bolsonaro é produto do fortalecimento do conservadorismo e da intolerância política no país 

que demonstra como a justiça de transição foi falha, como a tradição autoritária do Brasil nunca 

realmente nos deixou e como a nossa jovem democracia é tão frágil. Levando isso em 

consideração, apresento esta tese como mais uma voz contra esse governo e tudo que ele 

representa. Esta tese sou eu colocando meu bloco na rua em defesa da democracia e dos direitos 

humanos. 

 

 



 

 
 

1 SENTIDOS, LUGARES, MEMÓRIA E PODER 

 

Vê se me entende, olha o meu sapato novo 

Minha calça colorida o meu novo way of life 

Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso 

Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo 

 

O que eu quero, eu vou conseguir 

O que eu quero, eu vou conseguir 

Pois quando eu quero, todos querem 

Quando eu quero, todo mundo pede mais 

E pede bis 

 

Eu tinha medo do seu medo do que eu faço 

Medo de cair no laço que você me preparou 

Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo  

numa cama que eu não gosto só porque você mandou 

 

Você é forte, mas eu sou muito mais lindo 

O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné 

Não tenho pressa, tenho muita paciência 

Na esquina da falência que eu te pego pelo pé 

 

Olha o meu charme, minha túnica, meu terno 

Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar 

Eu vim de longe, vim duma metamorfose 

Numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar 

 

Você é forte, faz o que deseja e quer 

Mas se assusta com o que eu faço, isso eu já posso ver 

E foi com isso justamente que eu vi 

Maravilhoso aprendi que eu sou mais forte que você 

 

O que eu quero, eu vou conseguir 

O que eu quero, eu vou conseguir 

Pois quando eu quero, todos querem 

Quando eu quero, todo mundo pede mais 

E pede bis, e pede mais 

E pede bis, e pede mais 

 

Rockixe – Raul Seixas e Paulo Coelho, 1973 

 

 

 

Como foi colocado na Introdução, o objetivo deste trabalho consiste, basicamente, em 

realizar um estudo sensorial da materialidade dos centros de detenção oficiais e clandestinos da 

ditadura civil-militar brasileira a fim de entender como esses lugares funcionaram e foram 

vivenciados enquanto mecanismos repressivos desse regime. Mas o que é uma pesquisa 

sensorial, especialmente na Arqueologia? De que forma esse tipo de análise pode ajudar a 

interpretar essas estruturas arquitetônicas e as experiências cotidianas que elas envolveram? 
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Como os estudos sensoriais se diferenciam das pesquisas tradicionais dentro das ciências 

humanas? E, se as pesquisas sensoriais discutem sentidos, então o que são sentidos? Os sentidos 

são apenas ferramentas fisiológicas de percepção do mundo ou são construções socioculturais? 

Qual o papel que os mesmos desempenham na constituição da experiência humana?  

Neste capítulo, pretendo responder essas questões. Como será discutido, os sentidos de 

forma alguma são meras ferramentas fisiológicas intrínsecas ao ser humano. A forma como 

percebemos o mundo, a forma como nos movimentamos nele, o que e como comemos, como 

enxergamos, ouvimos e sentimos é culturalmente, socialmente construída. O modelo 

aristotélico dos cinco sentidos, no qual a visão é o sentido mais valorizado e que por tanto tempo 

acreditamos ser parte constituinte da espécie Homo sapiens, é, na realidade, uma construção 

sociocultural que diz respeito apenas à forma como nós “ocidentais modernos” percebemos o 

mundo. Outras culturas, outros povos, possuem modelos sensoriais e sentidos que são muito 

diferentes dos nossos. (CLASSEN, 1993, 1997; HOWES, 2003, 2005; PELLINI, 2016; 

SYNNOTT, 1993; VAN EDE, 2009). Entretanto, os estudos científicos tradicionais sempre 

desconsideraram essa diversidade e impuseram às estruturas socioculturais estudadas o modelo 

sensorial ocularcentrista da sociedade ocidental moderna, prejudicando assim a construção de 

conhecimento (CLASSEN, 1997; PINK, 2009; PORCELLO et al., 2010; VAN EDE, 2009). 

Como reação a essas pesquisas tradicionais, surgiram então os estudos sensoriais que deram 

início ao que ficou conhecido como a Virada Sensorial das ciências humanas. 

Na Virada Sensorial, vários autores, a partir do final da década de 80, começaram a 

criticar a forma como o nosso modelo sensorial, ocidental e ocularcentrista, afetava e restringia 

as interpretações construídas a respeito do “outro”, do presente e do passado, e as implicações 

éticas, sociais e políticas de tais interpretações (CLASSEN, 1997; HOWES 1991; SYNNOTT, 

1993), sugerindo uma reformulação das práticas e das metodologias científicas (HOWES, 2003; 

PINK, 2009; PORCELLO et al., 2010; STOLLER, 1997; VAN EDE, 2009).  

No entanto, para defender uma reformulação das práticas científicas tradicionais, ainda 

atuais, e para defender o desenvolvimento dos estudos sensoriais e de uma Arqueologia 

Sensorial é necessário entender um pouco mais o modelo sensorial ocidental, entender quais 

são suas principais premissas e como ele afetou e ainda afeta os estudos científicos. Não é 

suficiente apenas afirmar, como muitos autores o fazem, que vivemos em um contexto social 

ocularcentrista, visual. É importante compreender também como os outros sentidos do modelo 

aristotélico são valorados (tato, audição, paladar e olfato) na nossa sociedade e de que forma 
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isso se reflete na abordagem desses outros sentidos nas pesquisas científicas (por exemplo, 

ainda hoje os estudos voltados para visão e audição, os sentidos mais importantes na sociedade 

ocidental, são os mais abundantes na Arqueologia). Enfim, só a partir dessa contextualização é 

que podemos entender a influência desse modelo na construção de conhecimento dentro das 

ciências humanas e sociais, dentro da Arqueologia, e discutir como é possível reconstruir as 

práticas científicas tradicionais por meio dos estudos sensoriais. Por isso eu começo este 

capítulo fazendo uma breve caracterização do modelo ocidental ocularcentrista para então 

discutir como aconteceu a Virada Sensorial nas ciências humanas, que se iniciou na 

Antropologia.  

Só depois de abordar as principais ideias que dão suporte à Antropologia Sensorial que 

eu finalmente discuto a respeito da importância dos estudos sensoriais dentro da Arqueologia 

como uma forma de reformulação da mesma e do próprio arqueólogo, além de demonstrar como 

esse tipo de pesquisa é essencial na interpretação das estruturas sociais estudadas, sendo essas 

contemporâneas ou não (já que, como está elucidado posteriormente, os sentidos são a base da 

experiência humana). Também são debatidos neste capítulo conceitos como espaço (paisagem), 

memória e poder que, além de darem suporte neste trabalho para a interpretação dos centros de 

detenção, segundo Pellini (2014b), estão intrinsecamente relacionados à análise sensorial. Pois 

é impossível falar de sentidos sem considerar que é por meio deles que nos relacionamos com 

o mundo (espaço) e com as pessoas à nossa volta, criando memórias e, em última instância, 

relações sociais e de poder.  

Sendo assim, neste capítulo trato também do papel que o desenvolvimento da 

Arqueologia da Paisagem teve na reconceitualização/reapropriação da ideia de espaço, 

tradicionalmente cartesiana e objetiva, dentro da disciplina. Com a Arqueologia da Paisagem o 

espaço passou a ser entendido como uma construção sociocultural e simbólica que se dá por 

meio do “estar-no-mundo”, por meio das nossas relações corporais e sensoriais com e no 

mundo. Essa discussão sobre Arqueologia da Paisagem é essencial para esclarecer e explicar a 

concepção de espaço, conceito fundamental desta pesquisa que será utilizado na interpretação 

dos centros de detenção. Afinal, os centros de detenção, mesmo se tratando de estruturas 

arquitetônicas, são estruturas espaciais.  

Para completar, a ideia tradicional de memória enquanto um mecanismo de retenção de 

informações abstrato (mental) e objetivo de acontecimentos, lugares e pessoas é criticada neste 

capítulo, sendo introduzida a noção de que as memórias, além de serem construções 
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dinâmicas/subjetivas que dependem de fatores culturais e sociopolíticos, são espaciais, 

materiais e, portanto, sensoriais (elas não são puramente abstratas). Ou seja, isso significa que 

estudar espaço, materialidade e sentidos é estudar memória, sendo que os processos 

mnemônicos sempre estão conectados às estruturas sociais e, consequentemente, às narrativas 

de poder. Mas o que necessariamente é poder? 

Eu finalizo o capítulo respondendo essa questão e discorrendo sobre a relação entre 

poder e arquitetura. Afinal, como os centros de detenção, que funcionaram enquanto 

mecanismos de repressão estatal, são o objeto de pesquisa dessa tese, a reflexão sobre poder é 

inevitável.  Com isso eu trago um breve histórico de como a concepção de poder se modificou 

ao longo do tempo dentro da História, disciplina que nasceu com o estudo da política e do poder, 

e elucido como esse conceito será utilizado nesta pesquisa. 

Apenas depois de estabelecido o que entendo por poder é que explico o que é 

Arqueologia da Arquitetura e a importância da mesma na interpretação de estruturas 

arquitetônicas. Ao mesmo tempo, eu também deixo claro que a arquitetura, cuja construção/ 

utilização está conectada a relações de poder, é sensorial; defendendo então que para 

compreender as construções arquitetônicas e suas diferentes apropriações é fundamental uma 

abordagem sensorial e arqueológica das mesmas. Dessa forma, eu termino o capítulo propondo 

uma análise dos centros de detenção, de suas espacialidades e materialidades, a partir das 

premissas da Arqueologia da Arquitetura e da Arqueologia Sensorial, para entender o papel que 

esses lugares tiveram no sistema repressivo estatal da ditadura civil-militar brasileira. 

 

1.1 A VIRADA SENSORIAL E O DESPERTAR DOS SENTIDOS NAS CIÊNCIAS 

HUMANAS ATRAVÉS DA ANTROPOLOGIA 

 

1.1.1 “Penso, logo existo”: o Modelo Sensorial Ocidental Ocularcentrista 

 

Foi na Grécia Antiga, com Aristóteles, que os cinco sentidos, identificados por 

Demócrito (visão, audição, olfato, paladar e tato) (PELLINI, 2016), foram hierarquizados e que 

a visão foi classificada como o sentido superior (CLASSEN, 1997; HAMILAKIS, 2013; 



SENTIDOS, LUGARES, MEMÓRIA E PODER 30 

 _________________________________________________________________________________  

SYNNOTT, 1993), o sentido da razão, da verdade e do conhecimento (PELLINI, 2015, 2016; 

SYNNOTT, 1993). Na classificação de Aristóteles, o tato e o paladar (sentido muito próximo 

ao olfato) eram inferiores porque necessitavam de um contato corporal com aquilo que era 

percebido para produzir sensação. Por isso, para Aristóteles, eles estavam mais ligados ao lado 

animal do que ao lado humano, enquanto a audição e, principalmente, a visão estavam mais 

ligados à racionalidade e inteligência humana. (PELLINI, 2016; SILVA, 2011; SYNNOTT, 

1993). Segundo Synnott (1993), esse ranking dos sentidos aristotélicos, com a visão no topo e 

o tato e o paladar no fundo, persistiu ao longo dos anos no Ocidente, o que modificou foi a 

valoração moral dos mesmos, algo que não será discutido aqui porque foge do escopo deste 

trabalho.  

O importante a ressaltar é que na modernidade, de acordo com Jutte (2005), a noção 

aristotélica de que havia sentidos mais mentais (visão, audição) e sentidos mais físicos (tato e 

paladar) acabou devido ao Iluminismo: 

With its principal representative René Descartes leading the way, the dualistic 

philosophy of the the late seventeenth and early eighteenth centuries finally 

broke for good with the Aristotelian idea of intelligent sensorium. Henceforth, 

the inner senses were allowed only a purely physical or even mechanical 

function. The ‘human machine’ dreamed up by Descartes disposes over 

external sensations, whose stimuli originate in the objects of the external 

world, as well as inner impressions that originate in the body itself. Descartes’ 

sensus interni no longer refers to the common sense but to natural drives such 

as hunger or thirst. These must be distinguished from the so-called states of 

mind (passions de l’âme), among which he includes feelings such as joy or 

sadness. (JUTTE, 2005: 52-53).   

 Percebe-se que os sentidos passaram a ser vistos como aparatos meramente físicos, 

naturais, para entrar em contato com o mundo, sem nenhuma relação com aspectos espirituais 

ou morais (CLASSEN, 1993).  De acordo com Pellini (2016), para Descartes, os sentidos eram 

ferramentas que mediavam a percepção do mundo externo e que, de forma passiva e mecânica, 

recebiam informações que a mente então teria acesso. No entanto, Descartes vai ser o único a 

levar ao extremo a divisão entre mente e corpo, mente e sentidos (CLASSEN, 1993; PELLINI, 

2016; SALERNO & ZARANKIN, 2014; SYNNOTT, 1993). Para esse filósofo e cientista, a 

existência do ser estava ligada somente ao intelecto, o ‘eu’ estava ligado somente à mente e não 

ao corpo ou aos sentidos, por isso a frase: “penso, logo existo.” (CLASSEN, 1993; SALERNO 

& ZARANKIN, 2014; SYNNOTT, 1993): 

El cuerpo y la mente desempeñaron roles diferenciados. Mientras el cuerpo 

percibía el mundo a través de los sentidos, la mente elaboraba una 
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interpretación de ello (una suerte de representación interna del mundo 

exterior). La mente también definía los planes para la acción, que –en todo 

caso– debían ser llevados a cabo por el cuerpo. (SALERNO & ZARANKIN, 

2014: 136-137). 

 Além disso, Descartes também considerava os sentidos falíveis, enquanto a razão era 

infalível (CLASSEN, 1993; SYNNOTT, 1993; PELLINI, 2016). Para Descartes os sentidos 

não eram confiáveis, portanto era por meio da mente que se obtinha o conhecimento da verdade 

e não por meio dos sentidos, para ele não era possível conhecer algo sem antes se ter um prévio 

exame intelectual (PELLINI, 2016). Alguns filósofos, como John Locke e Thomas Hobbes, que 

discordavam de Descartes e de seu racionalismo, afirmavam que as informações, ideias e 

concepções entravam na mente por meio dos sentidos, sendo os sentidos a fonte do 

conhecimento, a fundação do conhecimento gerado pelo intelecto (CLASSEN, 1993; PELLINI, 

2016; SYNNOTT, 1993). 

 Apesar das discordâncias, todos eles compartilhavam uma ideia básica em relação aos 

sentidos, de que esses são apenas aparatos físicos e naturais. De acordo com Classen (1993), 

essa concepção “científica” dos sentidos perdurou até os dias atuais. Outra noção que eles 

defendiam e que perdurou até os dias atuais é de que a visão é o sentido superior por possibilitar 

objetividade e distanciamento do mundo (PELLINI, 2011, 2014c, 2016; THOMAS, 2008; 

SALERNO & ZARANKIN, 2014). Segundo Classen (1993), a visão, tanto para os 

racionalistas, como Descartes, quanto para os empiristas, como Locke, era o sentido da ciência, 

pois era através da distância entre o observador e o objeto que a objetividade científica se fazia 

possível. Segundo Thomas (2008), para Descartes, a visão fazia com que o observador 

apreendesse o mundo gerando imagens/figuras mentais a partir de uma posição externa a ele, 

não sendo afetado por ele e vice-versa. Sendo assim, o sujeito e o objeto, por meio da visão, 

eram completamente separados e independentes, resultando na formação de um conhecimento 

objetivo e verdadeiro (THOMAS, 2008): 

Por lo general, la vista (sólo seguida por el oído) contó con un papel 

privilegiado (Thomas 1993). No sólo aseguraba la distancia prudencial entre 

sujetos y objetos; también se encontraba históricamente conectada con la 

contemplación y abstracción filosófica. Los restantes sentidos (como el olfato, 

el gusto y el tacto), que promovían la proximidad entre los sujetos y los 

objetos, fueron considerados serviles y complementarios. (SALERNO & 

ZARANKIN, 2014: 137). 

Nessa concepção sensorial cientificista e cartesiana, a audição era o segundo sentido 

mais valorizado porque, apesar também de permitir a distância entre o sujeito e objeto, o som 

não era considerado simultâneo ao acontecimento que o gera (ao contrário da visão do objeto) 
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e, por mais que o som não modificasse o observador, o objeto ao produzir som sempre se 

modificava. (PELLINI, 2016). Já o tato era o senso mais inferior por exigir o contato direto do 

observador/sujeito com o objeto, afetando o objeto e sendo afetado por ele, impedindo assim o 

pensamento reflexivo objetivo (PELLINI, 2014c, 2016).  

Nesse contexto o desenvolvimento tecnológico também teve grande influência com o 

advento de aparelhos ópticos (telescópios, microscópios), da fotografia, (PELLINI, 2016; VAN 

EDE, 2009), da tecnologia de impressão (CLASSEN, 1993; SYNNOTT, 1993), entre outros. 

Para Van Ede (2009), essa tecnologia óptica emergente e os novos instrumentos de mensuração 

permitiram uma mensuração mais “qualificada” dos dados coletados e também aumentaram a 

possibilidade de repetição de exames e experimentos, o que resultou em maior distanciamento 

entre o observador/objeto e, teoricamente, em maior objetividade na coleta e análise dos dados 

visuais obtidos.  

Ao mesmo tempo, no ocidente, o sentido da visão, relacionado à razão e à ciência, junto 

à audição, sempre esteve relacionado ao homem (o homem seria em essência racional), 

enquanto o tato, o sentido da subjetividade, assim como o paladar e o olfato, sempre esteve 

relacionado às mulheres (ligadas ao lar e à família sendo, portanto, emotivas) (CLASSEN, 

2005). Mas na modernidade a visão passou a ser relacionada também à noção de civilidade e o 

toque passou a ser relacionado aos “selvagens” (o toque supostamente era mais desenvolvido 

nos selvagens, que não eram racionais e civilizados) (PELLINI, 2014c). Percebe-se que esse 

modelo sensorial científico e racional afetou a sociedade ocidental como um todo: 

The new modern, positivist scientific view was implemented almost 

immediately at all levels of society. City plans were reorganized according to 

new principles that had to comfort the eye. A new architecture of public 

buildings and residences were to ban filth, stench, death and corruption 

outside its boundaries (…) Land Surveys and navigation systems became 

instrumental in mapping known and unknown worlds, measurements of skull 

and other body parts to index human races (…) Hospitals, prisons, and schools 

had to be reformed into survey-able institutions, putting everything and 

everybody into view and under supervision; at the expense of in-sight and con-

tact. Foucault speaks of the gaze (1975) that created distance, guarded 

hierarchies, and turned subjects into objects. Dubord (1995) describes the 

emergence of the world as a spectacle in which experiencing was substituted 

by watching. Seeing was the only way the world could and should be known. 

And so it had to be adjusted to this one and only, ‘pure’ and ‘valid’ sense; 

systematically blocking out all other sensory experiences that were conceived 

as untrue, unpleasant, unhygienic, and/or immoral. (VAN EDE, 2009: 63). 

No entanto, é bom frisar que apesar de o Ocidente ter se tornado ocularcentrista, isso 

não significa que todo ocidental compartilha esse modelo sensorial visual vindo das classes 
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dominantes e da ciência, só significa que esse é um modelo muito poderoso dentro da sociedade 

(PELLINI, 2016; VAN EDE, 2009).  

De qualquer forma, vale a pena ressaltar que essa noção cartesiana - na qual, segundo 

Classen (1993), a objetividade científica é alcançada por meio da visão e está relacionada à 

perspectiva “bird’s eye” -, ainda hoje, em vez de ser encarada como um posicionamento 

sensorial que privilegia a visão, é considerada como uma abordagem científica neutra. Ou seja, 

o ocularcentrismo foi naturalizado na ciência e, nas ciências humanas, o uso predominante da 

escrita e leitura na construção e divulgação de conhecimento é uma das consequências 

(PELLINI, 2016). Além disso, como na modernidade aconteceu a consolidação da supremacia 

da razão, as ciências humanas e sociais se voltaram para o estudo da razão e não do corpo e dos 

sentidos, sendo que, quando discutiram o corpo e os sentidos, o fizeram a partir de uma 

perspectiva anatômica e fisiológica (SALERNO & ZARANKIN, 2014). No entanto, esse 

contexto vai começar a se modificar com a Virada Sensorial nas ciências humanas, que ganhou 

força principalmente dentro da Antropologia. 

  

1.1.2 A Virada Sensorial na Antropologia 

 

De acordo com Howes (2005), a Virada Linguística, que ocorreu nas ciências sociais na 

década de 608, teve como base a ideia de que todo comportamento e/ou pensamento humano 

eram estruturados a partir de uma linguagem e funcionavam como uma linguagem. Já a Virada 

Reflexiva ou a Virada Textual (MYIASAKA, 2011), que ocorreu na Antropologia cerca de dez 

anos depois (final da década de 70)9, apesar de ter possibilitado uma análise crítica da 

construção do conhecimento antropológico e do papel social e político do antropólogo, segundo 

Classen (1997) e Howes (2003, 2005), trouxe a escrita e a leitura como um modelo de análise 

cultural, no qual a cultura ou o comportamento humano poderiam ser analisados e lidos como 

 
8 Na Antropologia esse movimento resultou no Estruturalismo de Lévi-Strauss que se inspirou nos estudos do 

linguista Saussure e de seus seguidores. Ver: LÉVI-STRAUSS, C. 1975 (1958). Antropologia estrutural. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro. LÉVI-STRAUSS, C. 1989 (1958). Antropologia estrutural dois. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro. LÉVI-STRAUSS, C. 1989 (1962). O Pensamento selvagem. Campinas, SP: Papirus Editora. 
9 Ver: CLIFFORD, J. 1988. Predicament of Culture: Twenty-century Ethnography, Literature, and Art. 

Cambridge: Harvard University Press. CLIFFORD, J.; MARCUS, G. Writing Culture: the poetics and politics 

of ethnography. Berkeley: University of California Press. GEERTZ, C. 1973. The Interpretation of Cultures. 

New York: Basic Books. GEERTZ, C. 2002. Obras e vidas: o antropólogo como autor. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ. 
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um texto. Além disso, essa foi uma transformação centrada nos textos escritos pelos 

antropólogos (criticando a antropologia e etnografia tradicional que se diziam objetivas) e nas 

representações culturais construídas por eles, foi uma transformação do fazer antropológico 

que, no entanto, não rompeu com o ocularcentrismo disciplinar (traduzido na Antropologia pelo 

foco em linguagem e texto), muito pelo contrário (PINK, 2009; MYIASAKA, 2011). Foi em 

reação a esse contexto que se deu a Virada Sensorial: 

It has taken an ideological revolution to turn the tables and recover a full-

bodied understanding of culture and experience. It has taken a sensual 

revolution. Once the encompassing grip of ‘the science of signs’ (modeled on 

linguistics) is broken, we are brought (…) into the realm of the body and the 

senses (…) ‘The limits of my language are not the limits of my world.’. 

(HOWES, 2005: 1). 

A Virada Sensorial (“Sensory turn”), como ficou conhecida, teve início na Antropologia 

no final da década de 80 e início da década de 90. Autores como Paul Stoller (1989), Constance 

Classen (1993), David Howes (1991), Nadia Seremetakis (1991, 1994) e Anthony Synnott 

(1993) foram os principais responsáveis pelo começo da Antropologia dos Sentidos. Criticando 

o ocularcentrismo predominante nas ciências humanas, a ideia de que os sentidos são 

mecanismos corporais meramente fisiológicos e se preocupando com as consequências de tais 

noções na construção de conhecimento, a Antropologia dos Sentidos deu início a diversas 

pesquisas centradas nos estudos dos sentidos do “outro”, da sociedade moderna e do 

pesquisador. (CLASSEN, 1997; HOWES, 2003; PINK, 2009; PORCELLO et al., 2010; VAN 

EDE, 2009). 

Junto à Virada Sensorial aconteceu também o aumento de estudos sobre corpo na 

Antropologia a partir, por exemplo, do paradigma da corporeidade (embodiment) de Thomas 

Csordas10, baseado na Fenomenologia e na noção de habitus do Bourdieu. Uma das principais 

premissas presentes no paradigma da corporeidade e na Antropologia dos Sentidos é que a 

divisão cartesiana entre corpo-mente não existe. Stoller, assim como Csordas, influenciado pelo 

trabalho de fenomenólogos como Merleau-Ponty, em seu livro “Sensous Scholarship” (1997), 

afirma que abordar e aceitar o sensorial é se desfazer de ideias cartesianas como essa.  

 
10 Ver CSORDAS, T. 1990. Embodiment as a paradigm for anthropology. Ethos, v. 18, n. 1: 5-27.  CSORDAS, 

T. 1993. Somatic modes of attention. Cultural Anthropology, v. 8, n. 2: 135-156. CSORDAS, T. 1999. 

Embodiment and Cultural Phenomenology. In: WEISS, G.; HABER, F. (Eds.). Perspectives on Embodiment. 

New York: Routledge, pp. 143-162. 
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Merleau-Ponty (1945), por exemplo, critica as dicotomias sujeito/objeto; corpo/mente; 

representação/ação. Para o autor, nós não possuímos o corpo, ele não é um objeto exterior a 

nós, nós somos o corpo e a mente. Dessa forma, não há separação entre mente e corpo. Ao 

mesmo tempo, nós nos relacionamos com o mundo através da percepção. E a percepção, 

segundo ele, não é apenas física e individual, ela também é significativa, cultural e cognitiva. 

(MERLEAU-PONTY, 1945). 

Essa é outra premissa importante da Antropologia dos Sentidos. A percepção sensorial, 

por meio da qual percebemos e conceitualizamos o mundo e nosso corpo e que, por isso, 

condiciona em um nível elementar nossa experiência e entendimento do mundo, é construída e 

valorada culturalmente/socialmente. Os sentidos não são um aparato perceptivo pré-cultural e 

universal. (CLASSEN, 1997). Ou seja, a forma como as pessoas percebem o mundo varia 

culturalmente, socialmente; cada sociedade tem um modelo sensorial próprio no qual diferentes 

sentidos estão ligados a determinados valores e papéis sociais, o que reflete as próprias 

estruturas sociais (hierarquias, divisões sociais, de gênero etc.). Sendo assim, diferentes 

sociedades podem reconhecer diferentes quantidades e tipos de sentidos, tendo um modelo 

sensorial completamente diferente do modelo sensorial ocidental moderno. (CLASSEN, 1993, 

1997; HOWES, 2003, 2005; SYNNOTT, 1993; VAN EDE, 2009): 

Different cultures present strikingly different ways of ‘making sense’ of the 

world. The Ongee of the Andaman Islands in the South Pacific, for example, 

live in a world ordered by smell. According to the Ongee, odour is the vital 

force of the universe and the basis of personal and social identity. (…) An 

ocean away, the Tzotzil of Mexico hold that heat constitutes the basic force of 

the cosmos. The Tzotzil believe that everything in the world contains a 

different amount of energy (…) The social order of the Tzotzil community is 

structure according to the thermal order of the cosmos, with the most 

important members associated with the hot rising sun, and the least important 

members associated with the cold setting sun. (CLASSEN, 1993: 1). 

Pellini (2016), ao fazer um levantamento de diversos trabalhos sensoriais, citando 

inúmeros exemplos de diferentes modelos sensoriais, como dos Javaneses (que classificam os 

sentidos em visão, audição, olfato, sentimento e fala), dos Cashinahua do Peru (que classificam 

os sentidos em pele, mão, ouvido, genitália, fígado e olhos), dos Hausa (que dividem os sentidos 

em visão e o ji) e tantos outros, afirma que as diferenças entre esses modelos sensoriais e o 

modelo moderno aristotélico não são diferenças apenas semânticas, pelo contrário, elas refletem 

formas muitos particulares de concepções de mundo.  
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Pode-se afirmar então que discutir os sentidos é discutir a essência da percepção humana 

do mundo e do lugar do sujeito nele, é discutir a interpretação e criação desse mundo (VAN 

EDE, 2009). Sendo assim, é por meio do estudo dos sentidos que, segundo Classen (1997), 

podemos desvelar os códigos simbólicos por meio dos quais o mundo é significado, ordenado 

e apropriado pelas sociedades.   

The sensual revolution in humanities and social sciences, hence, is not only a 

matter of playing up the body and the senses through evocative accounts of 

corporeal life, although this can be valuable, but of analyzing the social 

ideologies conveyed through sensory values and practices and the process by 

which ‘history (is) turned into nature’ (…) The ‘senses’, in fact, are not just 

one more potential field of study, alongside, say, gender, colonialism or 

material culture. The senses are the media through which we experience and 

make sense of gender, colonialism and material culture. (HOWES, 2005: 4). 

Ou seja, o estudo dos sentidos é essencial dentro das ciências humanas. No entanto, ele 

traz consigo demandas por reformulações da própria prática científica. A Antropologia  

tradicionalmente se caracteriza por práticas/metodologias científicas que são 

predominantemente visuais e por trabalhos que entendem outras culturas a partir do modelo 

sensorial do próprio pesquisador (modelo sensorial moderno no qual a visão é o senso mais 

importante) (CLASSEN, 1997; PINK, 2009; PORCELLO et al., 2010; VAN EDE, 2009); 

sendo que, quando se aproximam de discussões sensoriais, esses trabalhos se centram na 

interpretação apenas da cultura visual da sociedade estudada (em vez da sonora, olfativa etc.) 

(CLASSEN, 1997). Por isso, Stoller (1989) defendeu o desenvolvimento de uma etnografia 

diferente, uma etnografia do gosto (tasteful ethnography), com descrições de campo sensoriais 

e não apenas visuais: 

One way of freeing ourselves from the constrains of Taste in Anthropology is 

to engage fully in a tasteful ethnography. Freed from the social, political, and 

epistemological constrains of realism, a tasteful ethnography would take us 

beyond the mind’s eye and into the domain of the senses of smell and taste. 

Such an excursion into sensuality would complement the rarefied Hegelian 

senses of sight and sound. (STOLLER, 1989: 29). 

Essa ideia se desenvolveu e muitos antropólogos passaram a falar de uma etnografia 

sensorial (PINK, 2009; PORCELLO et al., 2010; VAN EDE, 2009): 

(…) a set of existing methods is already associated with ethnography, and 

usually covered in ethnographic methodology books. These methods include 

participant observation, interviewing, and other participatory approaches. 

Ethnography frequently involves the use of digital visual and audio 

technologies in the practice of such methods (…) in addition to the 

ethnographer's physical engagements with the materiality and sensoriality of 
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everyday and other contexts. Whereas participatory methods often entail 

ethnographers participating in, observing (or sensing) and learning how to do 

what the people participating in their research are already engaged in (and 

presumably would have been doing anyway) interviewing normally involves 

a collaborative process of exploring specific themes and topics with an 

interviewee. Other less conventional methods may entail more intentional 

interventions on the part of the researcher. For instance, these could include 

collaborations such as producing a film, writing a song or inventing a new 

recipe with one's research participants, or inviting them to reflexively engage 

in an everyday or designed activity. Doing sensory ethnography entails taking 

a series of conceptual and practical steps that allow the researcher to rethink 

both established and new participatory and collaborative ethnographic 

research techniques in terms of sensory perception, categories, meanings and 

values, ways of knowing and practices. It involves the researcher self-

consciously and reflexively attending to the senses throughout the research 

process, that is during the planning, reviewing, fieldwork, analysis and 

representational processes of a project. (PINK, 2009: 10). 

No entanto, essa Antropologia dos Sentidos, preocupada principalmente, de acordo com 

Howes (1991), com comparações cross-culturais - para entender como os modelos sensoriais e 

as hierarquias sensoriais variam de cultura para cultura de acordo com os significados e valores 

atrelados aos diferentes sentidos e para entender como essas variações sensoriais afetam, por 

exemplo, a organização social, a cosmologia e a construção de identidade de cada contexto 

sociocultural - sofreu críticas nos anos 2000. Para Ingold (2000), a preocupação com a 

construção dos modelos culturais afasta o antropólogo do estudo da percepção sensorial em si, 

pois a preocupação primeiramente com as ideias e crenças que envolvem os sentidos, com a 

consciência social dos sentidos, trataria os mesmos apenas como um veículo para a expressão 

desses valores culturais sensoriais. Pink (2009) corrobora com Ingold ao afirmar que essas 

abordagens se distanciam das experiências sensoriais em si e das práticas individuais. 

Outra crítica a esses primeiros trabalhos tem relação com a interpretação dos modelos 

sensoriais a partir da divisão dos diferentes sentidos estudados como uma forma de abordar a 

hierarquização dos mesmos em cada contexto cultural. Essa divisão supostamente iria no 

sentido contrário a uma visão sinestésica da percepção sensorial, na qual o uso dos sentidos é 

simultâneo. Para Ingold (2000), essa divisão das modalidades sensoriais resulta na 

“descorporificação” da cultura estudada, pois os sentidos para ele funcionam em conjunto por 

meio de práticas encorpadas, para ele a percepção é multissensorial.  

Para solucionar esses problemas, Howes (2009) passou a defender a utilização do 

conceito de “sensorium”, que engloba tanto as experiências da percepção sensorial, integrada 

por diferentes números e tipos de sentidos dependendo do contexto cultural, quanto a 
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construção e apropriação simbólica e cultural dessas experiências perceptivas. Howes (2009) 

argumenta que esse conceito acaba de uma vez por todas com a dicotomia entre mente/corpo, 

cognição/sensação, impedindo assim que a percepção seja tratada apenas como meio de 

processamento de informações do mundo externo ao corpo. Esse conceito também acaba com 

o suposto problema da divisão dos sentidos, sendo que Howes (2005) também utiliza o conceito 

de “intersensorialidade” para tratar das interações dos sentidos e das ideologias sensoriais.  

De qualquer forma, essa Virada Sensorial não ocorreu apenas na Antropologia com a 

Antropologia Sensorial ou dos Sentidos, ela ocorreu também na geografia, na sociologia, na 

história da arte, arquitetura, entre outros (HOWES, 2005; PINK, 2009). Inclusive na 

Arqueologia. 

 

1.2 A VIRADA SENSORIAL NA ARQUEOLOGIA: REFLETINDO SOBRE SENTIDOS, 

PAISAGEM E MEMÓRIA 

 

A Arqueologia, assim como as outras ciências sociais, é uma disciplina que se 

desenvolveu no contexto do mundo moderno ocidental e ocularcentrista (HAMILAKIS, 2011, 

2013b; THOMAS & JORGE, 2008).   Sendo assim, dicotomias cartesianas e positivistas, como 

a divisão entre corpo/mente, sujeito/objeto, sociedade/indivíduo, história/ciência, 

material/imaterial, teoria/dados, tradicionalmente se fizeram presentes na disciplina 

(HAMILAKIS, 2011; SHANKS & HODDER, 1995, SHANKS & TILLEY, 1992). No 

Processualismo, por exemplo, por meio de uma perspectiva neo-evolucionista, o corpo e os 

sentidos eram considerados apenas como aparatos físico-biológicos de adaptação do homem ao 

meio ambiente o que resultou, de acordo com Hamilakis (2013b), na construção de uma imagem 

do corpo e dos sentidos como mecanismos de produção e consumo.  

Além disso, apesar de a prática arqueológica ser intrinsecamente encorpada e 

multissensorial, ela sempre foi realizada a partir de um viés visual, ocularcentrista; a forma que 

escavamos, os instrumentos e técnicas utilizados (croquis, mapas, fotografias, GIS, cartelas de 

cores de Munsell etc.), os dados e as interpretações que construímos refletem o ocularcentrismo 

arqueológico (DAY, 2013; HAMILAKIS, 2011; PELLINI, 2016; THOMAS & JORGE, 2008; 

TRINGHAM, 2013; WEISMANTEL, 2013):   
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It is fair to say, however, that dominant and influential versions in Western 

modernist archaeology relied on a philosophical and social framework which 

consistently denigrated sensory experience, set out the framework of the five 

senses commonly known today, constructed a distinctive hierarchy within the 

Western sensorium (lower senses: touch, smell, taste; higher senses: vision, 

hearing), and elevated the autonomous vision to the highest position. Of 

course this framework is part and parcel of a Cartesian view of the world, with 

its well known binarisms of mind/body, mental/material, culture/nature, and 

male/female, to name but a few. Contemporary Western archaeology is still 

primarily visual, one only needs to reflect (another visual word) on its 

vocabulary, but it harbours at the same time a tension: a tension between this 

occularcentric tradition on the one hand, and the inherently multisensory 

nature of both material culture, and of the archaeological processes on the 

other. (HAMILAKIS, 2011: 210). 

Somente na década de 90 que os arqueólogos começaram a se voltar para uma 

abordagem corporal/sensorial e para o questionamento do ocularcentrismo na arqueologia 

(DAY, 2013; FAHLANDER & KJELLSTRÖM, 2010; HAMILAKIS, 2011, 2013b; 

THOMAS, 2008; TRINGHAM, 2013; WEISMANTEL, 2013). Apesar do pós-processualismo 

ter começado, na década de 80, a questionar a objetividade científica e, portanto, a própria 

prática arqueológica e o papel sociopolítico que o arqueólogo desempenha ao construir 

narrativas e discursos sobre o passado, exigindo assim a construção de um conhecimento 

reflexivo, crítico e multivocal (BENDER et al., 2007; CHADWICK, 2010; FUNARI, 2005; 

HODDER, 2000; JOHNSON, 2000; SANDLIN & BEY, 2006; SHANKS & HODDER, 1995; 

SHANKS & TILLEY, 1992; ZARANKIN, 2000; ZARANKIN & SALERNO, 2007), a cultura 

material era entendida como um texto que podia ser lido (HAMILAKIS, 2013; JOHNSON, 

2000; LIMA, 2011) e, assim, a “fisicalidade” dos objetos e as experiências corporais e 

sensoriais humanas permaneceram ignoradas (DAY, 2013).  

Foi apenas com a influência da fenomenologia nos estudos de pré-historiadores ingleses, 

na década de 90, que essa perspectiva da cultura material como um texto, defendida por Hodder 

e a primeira geração de Pós-Processualistas, começou a ser criticada, considerando que a cultura 

material não é lida, mas é vivenciada corporalmente pelo sujeito. Nessa nova abordagem, se 

defende que a cultura material é corporalmente percebida pelo ser humano, afetando-o e sendo 

afetada por ele material e imaterialmente. (BRUCK, 2005; DAY, 2013; LIMA, 2011; 

JOHNSON, 2000). Tomando como referência a fenomenologia de Merleau-Ponty e Heidegger, 

Tilley (2008) passou a defender que se é o corpo que medeia a nossa relação com o mundo, 

então a significância da cultura material só pode ser apreendida através da vivência, da 

experiência corporal. 
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Tilley (1994, 2008, 2014), se apoiando nos preceitos fenomenológicos, desde o seu livro 

de 1994 The Phenomenology of Landscape, defende que o corpo humano é o ponto de mediação 

fundamental entre o pensamento e o mundo. Para o autor, é através do corpo que nos 

relacionamos com o mundo, que estamos no mundo, que o percebemos e o compreendemos 

cognitivamente e corporalmente. Mas o corpo não é apenas a ponte entre o sujeito e o mundo, 

o corpo é o sujeito e o mundo. Nessa perspectiva, o mundo e o sujeito fluem entre si através do 

corpo. Sendo assim, noções como "objeto" e "sujeito", "natureza" e "consciência", não são 

dicotômicos e estão dialeticamente relacionadas com uma totalidade que é constituída através 

do “estar-no-mundo”. (TILLEY, 1994). 

Para Merleau-Ponty (1945), na medida em que o corpo é sujeito e percebe o objeto, ele 

também funciona como objeto que é percebido. Além disso, o corpo tem uma intencionalidade 

mental e corporal que liga o sujeito ao objeto através da ação, tornando-os indivisíveis. Sendo 

assim, não há uma divisão do mundo exterior e interior, do sujeito e o objeto. (MERLEAU-

PONTY, 1945). Ainda de acordo com o autor, como não há uma divisão entre o mundo e o 

corpo, o corpo está em um horizonte com fronteiras difusas: “(...) el espacio y el tiempo que yo 

hábito tienen siempre, de una y otra parte, horizontes indeterminados que encierran otros puntos 

de vista. La síntesis del tiempo, como la del espacio, hay siempre que reiniciarla.” (MERLEAU-

PONTY, 1945: 153). Pode-se afirmar então que essa síntese do corpo, do tempo e do espaço é 

continuamente construída durante a experiência do “estar-no-mundo” e que, portanto, as 

dicotomias cartesianas são insustentáveis.  

Muitos outros autores seguiram essa linha fenomenológica de diferentes formas, 

abordando a relação corporal humana principalmente com a paisagem, na década de 90 e nos 

anos 2000 (BENDER, 1998; BENDER ET AL., 2007; BRADLEY, 1998; EDMONDS, 1999; 

THOMAS, 1993, 1993b; INGOLD, 2000; entre outros), o que deu origem à Arqueologia da 

Paisagem, um campo de pesquisas que será melhor discutido posteriormente. No entanto, a 

fenomenologia e a concepção do embodiment começaram a influenciar também os trabalhos 

especificadamente sobre corpo dentro da arqueologia que, devido também à influência 

linguística e textual nas ciências humanas e no pós-processualismo, abordaram o corpo a partir 

de um viés majoritariamente representacional11. Por meio desse viés a experiência corporal em 

 
11 Ver: KNAPP, A.; MESKELL, L. 1997. Bodies of Evidence on Prehistoric Cyprus. Cambridge Archaeological 

Journal, v. 7, n. 2: 183-204. JOYCE, R. 1998. Performing the body in pre-hispanic central America. Res:  

Anthropology and Aesthetics, v. 33: 147–165. RAUTMAN, A. (Ed.). 2000. Reading the Body: representations 

and remains in the archaeological record. University of Pennsylvania Press: Philadelphia. MESKELL, L.; 

JOYCE, R. 2003. Embodied Lives: figuring ancient Maya and Egyptian experience. Routledge: London. 
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si acabava perdendo espaço para uma ênfase no simbolismo do corpo, na representação do 

corpo e na formação de identidades. (HAMILAKIS, 2013b). 

Apesar desses estudos fenomenológicos terem sido percussores do que hoje é uma 

Arqueologia Sensorial, principalmente os estudos de paisagem, campo no qual mais se 

desenvolveu trabalhos fenomenológicos na Arqueologia (HAMILAKIS et al., 2001), eles 

possuem vários problemas, pelo menos os estudos iniciais. Primeiramente, foram estudos que 

ainda focavam muito na visão (DAY, 2013; FAHLANDER & KJELLSTRÖM, 2010; 

HAMILAKIS, 2011, 2013, 2013b; SKEATES, 2010): “The focus of such studies is generally 

ocular, stressing sightlines and visibility between monuments and their location in relation to 

environmental features such as rock-outcrops and other conspicuous elements of the 

landscape.” (FAHLANDER & KJELLSTRÖM, 2010: 2). 

De acordo com Day (2013), a visão na apreensão das paisagens estudadas era de 

importância primária para a interpretação dos sítios, enquanto os outros sentidos, quando não 

eram muito discutidos, simplesmente eram ignorados. Mas, ao tratarem a visão como um 

sentido autônomo e ao se basearem no modelo aristotélico, de acordo com Hamilakis (2011), 

esses trabalhos ignoraram que outras sociedades podem ter modelos sensoriais muito diferentes 

do moderno e que a experiência sensorial é sempre sinestésica, com os múltiplos sentidos 

trabalhando em conjunto. 

Outro problema nas pesquisas fenomenológicas foi a utilização de um corpo “universal” 

como base de análise (BRUCK, 2005; DAY, 2013; SKEATES, 2010; HAMILAKIS, 2013). De 

acordo com Skeates (2010), diversos teóricos e antropólogos criticaram esse discurso 

fenomenológico que sugere uma natureza corporal homogênea e que não dá muita atenção à 

construção cultural dos sentidos. E nos trabalhos de Arqueologia da Paisagem, segundo Day 

(2013), é a experiência corporal que o ser humano moderno (esse sendo geralmente homem, 

branco e cientista) teve durante as pesquisas na paisagem estudada que serve como base para 

as interpretações, sendo ignoradas, por exemplo, experiências grupais, de mulheres e de 

crianças: 

The human individual, especially as perceived and enacted in Western 

capitalist modernity, is not the most appropriate unit of analysis for an 

archaeology of the senses. (…) such an analytical category is inappropriate 

 
BORIC, D.; ROBB, J. (Eds.). 2008. Past Bodies: body-centered research in archaeology. Oxbow Books: 

Oxford. 
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because sensorial experience is activated at the moment of a trans-corporeal 

encounter; this is an encounter among human bodies, between human bodies 

and the bodies of other beings, and between human bodies and objects, things, 

and environments. Sensoriality takes place in a trans-corporeal landscape, and 

it is that process of trans-corporeal sensorial experience that should form the 

unit of analysis, not a singularized, individualized human (or other) body. (…) 

To put it another way (…), neither the designation of individual senses nor the 

analytical separation of the “body” (whether it be of a human, of an animal, 

or of an object) constitutes an adequate starting point for an archaeology of 

the senses. Rather we should proceed by defining and understanding the field 

of trans-corporeal sensorial relationships, a field that is produced by the 

materiality and agency of mingled corporeal beings, objects, things, and 

environments. / This has been one of the major flaws of approaches such as 

landscape phenomenology, as practiced in the study of British prehistory, for 

example (…). It attempted to reconstruct sensorial experience from the point 

of view of the singular observer-wanderer who experiences natural features or 

megalithic monuments. As such (…) it project the modernist notion of 

personhood into prehistory (…) Even if we assume, however, that such an 

observer was in prehistory wandering in the landscape on his or her own (as 

the modern archaeologist-phenomenologist does), the corporeal contact with 

the land, the rocks, the monuments, other nonhuman beings, the weather, and 

the horizon would have produced a continuous field, a relationship, a sensorial 

common ground that transcended the bounded individual. (HAMILAKIS, 

2013: 411-412). 

Além disso, os estudos fenomenológicos na arqueologia se voltaram principalmente 

para paisagens com monumentos rituais, deixando de lado a materialidade da experiência 

cotidiana, como objetos, dados bioarqueológicos etc. (DAY, 2013; HAMILAKIS, 2013). 

O desenvolvimento de uma Arqueologia Sensorial, na qual outros sentidos além da 

visão sejam levados em conta, entendendo que não é possível uma divisão dos mesmos, pois 

estes funcionam sinestesicamente dentro de um sensorium cultural específico se inter-

relacionando (OUZMAN, 2005; PELLINI, 2016), tem como objetivo superar essas dificuldades 

presentes nos estudos fenomenológicos. No entanto, isso também não quer dizer que devemos 

abandonar uma perspectiva fenomenológica a fim de desenvolver estudos sensoriais, pelo 

contrário. Para Bruck (2005), a fenomenologia na Arqueologia conseguiu fazer com que 

rompêssemos com as dicotomias cartesianas entre sujeito/objeto, eu/outro, cultura/natureza, e, 

consequentemente, fazer com que entendêssemos que a nossa relação com o mundo é corporal 

e que a construção do sujeito e do objeto é mútua, tornando possível, a partir daí, a reformulação 

do conceito de paisagem e do seu papel social e político e a reavaliação dos processos de 

construções identitárias, que têm como base a experiência corporal. O que se faz necessário 

então é apenas uma reconfiguração da abordagem fenomenológica, na qual a noção de um corpo 

universal, utilizada como unidade analítica, seja substituída pela ideia de um sensorium 

sociocultural específico. Afinal, apesar da experiência sensorial ser universal, ela varia de 
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acordo com o contexto sociocultural ao qual está relacionada, de acordo com as diferentes 

definições e significados atrelados às modalidades sensoriais e às interações entre as mesmas 

(HAMILAKIS, 2013b). É bom elucidar também que só é possível abordar o sensorium 

considerando a trans-corporeidade da experiência sensorial, que intrinsecamente envolve outros 

seres humanos e não humanos, materialidade, paisagem e memória (HAMILAKIS, 2013; 

2013b). Ou seja, a noção de individualidade presente nas análises fenomenológicas também 

precisa ser reformulada e substituída pela ideia da trans-corporeidade. 

Esclarecida a relação entre as contribuições e limitações das pesquisas fenomenológicas 

e o surgimento da Arqueologia Sensorial, resta agora abordar como de fato esse campo de 

estudo tem se desenvolvido. 

A Arqueologia Sensorial, que ainda está em sua infância, tem trabalhado principalmente 

com diferentes modalidades sensoriais ainda dentro do paradigma dos cinco sentidos 

aristotélicos. Em relação aos trabalhos sobre audição, acústica ou som na arqueologia, esses se 

caracterizam por estudar música ou o comportamento do som em sítios arqueológicos. 

(HAMILAKIS, 2013b). Para Skeates (2010: 13), “The archaeology of sound (or 

‘archaeoacoustics’) is a relatively well-developed field, having evolved out of an initial interest 

in the history of music into a current concern with the definition of culturally specific 

soundscapes.”. Ainda segundo o autor, diversas pesquisas sobre propriedades acústicas dos 

monumentos megalíticos neolíticos no Reino Unido são realizadas desde a década de 90. No 

entanto, pesquisas similares têm sido desenvolvidas em várias outras localidades (ver PELLINI, 

2016; SKEATES, 2010). Abel et al. (2008), por exemplo, mostraram como os labirintos das 

galerias de oferendas da antiga cidade Inca Chavin de Huántar (600 B.C.), no Peru, têm 

propriedades acústicas que amplificam e espalham os sons (vocais, instrumentais etc.) pelos 

seus diferentes corredores, tornando difícil a localização das fontes sonoras e, portando, 

podendo causar desorientação sensorial. Segundo os autores, a manipulação sensorial (entre 

elas, a sonora) teve um papel significativo na cultura Chavin, influenciando as suas construções 

arquitetônicas.  

Já os estudos sobre Olfato, Paladar e Tato são mais raros na Arqueologia, pois são 

aspectos sensoriais considerados difíceis de serem inferidos (FAHLANDER & 

KJELLSTRÖM, 2010). Para Pellini (2016), o Olfato é o menos estudado. No entanto, há 

estudos que relacionam olfato com construções mnemônicas, identitárias e com a apreensão e 

significação do espaço (ver SKEATES, 2010). Murphy (2013), por exemplo, ao estudar o 
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palácio “Pylos” da Idade do Bronze Tardia na Grécia, afirma que a produção e utilização de 

perfumes, controladas pela elite, ajudou a criar e manter a hierarquia social local. Segundo a 

autora, os perfumes eram utilizados como presente para convidados em banquetes, servindo 

como um marcador sensorial posterior ao evento para indicar as pessoas que estiveram 

presentes e ausentes nas festas, o que demonstra o seu papel na criação de relações e identidades 

sociais.   

Day (2013) e Skeates (2010) afirmam que, apesar do crescimento dos estudos 

zooarqueológicos e paleobotânicos dentro da Arqueologia, que lidam com o 

processamento/produção de alimentos, o Paladar em si foi pouco discutido por arqueólogos. 

No entanto, para os autores, recentes estudos têm demonstrado como o paladar, assim como o 

olfato, está relacionado com a construção de memórias, identidades e hierarquias sociais. 

Hamilakis (1996), por exemplo, abordou como o vinho e o azeite de oliva atuavam em 

interações sociais ao serem consumidos em banquetes e coquetéis realizados pelos membros da 

elite da Creta, durante a Idade do Bronze, com o objetivo de consolidar e legitimar o poder dos 

anfitriões. Para o autor, nos períodos estudados havia vários centros de poder em Creta e a 

competição dentro da própria elite se refletia no aumento dos banquetes e coquetéis realizados 

e, consequentemente, no aumento do consumo e da produção do vinho e do azeite. O que deixa 

claro a importância do paladar na formação da hierarquia social por ele estudada.  

Em relação ao tato, autores como Pellini (2016), Skeates (2010) e Tringham (2013) têm 

apontado que esse não é um sentido que se retém apenas às mãos, mas que envolve todo o 

corpo, e por meio do qual temos a sensação de forma, temperatura, textura, pressão, dor e 

prazer, assim como também sensação de movimento e equilíbrio. Apesar de também não ser 

um sentido muito trabalhado por arqueólogos, alguns estudos têm sido desenvolvidos e boa 

parte aborda o tato em conjunto com a visão ao trabalhar com cultura material e paisagem (ver 

SKEATES, 2010). MacGregor (1999), por exemplo, além de fazer uma análise visual de 

boleadeiras escocesas do neolítico, também realizou uma análise tátil (de forma, textura, peso, 

dureza, volume e temperatura) e propôs uma nova forma de classificação desse material, 

criticando a antiga classificação estritamente visual que desconsiderava as propriedades táteis 

das boleadeiras. O autor também pontuou que todas as boleadeiras eram decoradas (inclusive 

as que pela análise visual eram consideradas sem decoração por não apresentarem padrões de 

incisões), pois todas apresentavam formas e aparências específicas. No entanto, ele afirma que 

a modificação de uma decoração mais tátil para uma decoração mais visual desse material entre 
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4000 e 2000 A.C. poderia indicar inclusive uma mudança na ordem sensorial na região de 

Aberdeenshire, que saiu do domínio tátil para o domínio visual. 

Para terminar, a visão é o sentido mais discutido (mesmo que de forma indireta) nos 

trabalhos arqueológicos, principalmente nos trabalhos fenomenológicos e interpretativos (ver 

PELLINI, 2016; SKEATES, 2010). Entretanto, é bom salientar que o desenvolvimento de uma 

Arqueologia Sensorial não corresponde à exclusão das análises e dos instrumentos visuais 

dentro da Arqueologia, corresponde a uma reavaliação e reconstrução dos mesmos a fim de 

abrir novas possibilidades na prática e interpretação arqueológica, considerando a visão como 

um sentido sinestésico que faz parte de um sensorium, ao invés de um sentido autônomo e 

desencorpado (DAY, 2013; INGOLD, 2000; HAMILAKIS, 2011, 2013, 2013b). Pursell 

(2013), por exemplo, trabalhou com sete mounds de 1300 D.C. em Shiloh, no sudeste dos EUA, 

e constatou que a coloração da terra utilizada na construção dos mounds, avermelhada e 

esbranquiçada, estava relacionada com a construção de duas áreas rituais diferentes, com 

significados e papéis sociais específicos. Uma delas, a área vermelha, seria uma área cerimonial 

pública voltada para rituais comunais, enquanto a área branca seria uma área cerimonial restrita, 

local, destinada a uma audiência limitada ligada à elite e que tinha como objetivo reforçar a 

posição e status dessa elite. No entanto, como alguns mounds tiveram diferentes cores ao longo 

do tempo, o autor sugere que o controle do meio simbólico não era centralizado a um grupo ou 

pessoa, o que também implica que os significados expressados por meio da coloração dos 

mounds variaram com o passar do tempo. 

Apesar dessas pesquisas focarem em diferentes modalidades sensoriais baseadas no 

modelo aristotélico, de acordo com Day (2013), os estudos sensoriais encaram essa divisão e 

classificação como recursos artificiais para ajudar a apresentar os diferentes aspectos da 

experiência sensorial na discussão acadêmica, sem impô-las às sociedades estudadas. Afinal, 

segundo a autora, os arqueólogos entendem que essas diferentes modalidades sensoriais fazem 

parte de um sensorium no qual estão interconectadas. No entanto, arqueólogos como Hamilakis 

(2013b), Ouzman (2005) e Pellini (2016) criticam essas abordagens pois, por mais que as 

divisões aristotélicas entre os sentidos sejam apenas um recurso analítico, elas ainda podem 

limitar as interpretações que acabam se prendendo ao modelo aristotélico e diminuindo o caráter 

multissensorial da experiência sensorial: 

In sensual culture studies (…) ‘synaesthesia’ or ‘intersensoriality’ refers to the 

interplay of all the senses and sensations (or ‘qualia’) (…) The term reminds 
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us that to identify and study the senses separately, or to rank them 

hierarchically, is an analytical construct, since the world is multi-sensorially 

stimulating in nature and in culture, and because it is really through a full-

bodied combination of the senses that humans perceive the world, 

communicate, and remember, even though one or two senses may be dominant 

in a given situation. (SKEATES, 2010: 22). 

Mesmo sendo minoria, segundo Hamilakis (2013b), já existem trabalhos arqueológicos 

que abordam diferentes modalidades sensoriais ao mesmo tempo, partindo da ideia da 

multisensorialidade/intersensorialidade e da sinestesia, e que abrem caminho para outras 

modalidades sensoriais relacionadas, por exemplo, ao equilíbrio, à percepção dos nossos órgãos 

internos, sexto sentido etc. (ver FAHLANDER & KJELLSTRÖM, 2010; SKEATES, 2010). 

Ouzman (2001), por exemplo, trabalhou com gravuras rupestres de comunidades etnográficas 

San no sul da África a partir da ideia da sinestesia e levou em consideração diversas 

modalidades sensoriais (visão, tato e audição). O autor apontou que os sons gerados pela 

produção dessas gravuras eram importantes estímulos em rituais nos quais os xamãs entravam 

em transe e cruzavam o mundo ordinário e o mundo espiritual, sendo que as rochas eram 

consideradas como portais entre esses dois mundos. Já o ato de esfregar determinadas gravuras 

rupestres espiritualmente relevantes, ato que se repetiu por várias gerações, permitia que as 

pessoas acessassem a potência espiritual dos seres representados nas gravuras. O trabalho de 

Ouzman (2005) demonstra que a arte rupestre, analisada tradicionalmente na Arqueologia a 

partir de suas características visuais, engloba experiências sinestésicas nas quais outras 

modalidades sensoriais que não a visão, dependendo do contexto cultural, têm um papel ativo 

e estão relacionadas a diferentes significados e comportamentos, sendo importantes 

componentes dessa materialidade que, portanto, não devem ser ignorados.   

Apesar da diversidade de abordagens e de trabalhos sensoriais na Arqueologia, é 

possível afirmar que a Arqueologia Sensorial tem como principal objetivo entender como as 

pessoas produzem sua subjetividade, história e identidade por meio da experiência sensorial da 

materialidade, do mundo (HAMILAKIS, 2011; PELLINI, 2016): 

[the archaeology of the senses] It is not an attempt to produce a long-term 

developmental history of the sensory modalities of humanity, from early 

prehistory to the present. Such an effort would be akin to writing ‘the history 

of everything’ as a single narrative, or as one volume. It is not an effort to 

reconstruct past sensory and sensuous experience, in other words to 

understand, to feel, to sense, how past people sensed and felt in their 

interaction with the material world and with other humans. Sensory and 

sensuous experience is socially and historically specific, and our bodies and 

sensory modalities too are the products of our own historical moment, thus 

rendering attempts at sensory empathy with past people problematic. / (...) the 
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archaeologies of the senses are attempts to come to terms with the fully 

embodied, experiential matter-reality of the past; to understand how people 

produce their subjectivities, their collectively and experientially founded 

identities, how they live their daily routines and construct their own histories, 

through the sensuous and sensory experience of matter, of other animate and 

inanimate beings, human, animal, plant, or other. In other words, they are 

attempts to come to terms with the skin and the flesh of the world. 

(HAMILAKIS, 2011:208). 

Sendo que, como Classen (1997) afirma, os sentidos não são apenas um aspecto da nossa 

experiência no mundo, mas a sua base. Pellini (2016: 90-91) corrobora com essa ideia e afirma 

que: 

Os sentidos na Arqueologia Sensorial não são estáticos, mas dizem respeito 

ao engajamento corporal com o mundo, sendo que a maneira pela qual os 

sentidos são formados e educados dão forma a estruturas para ação e 

interpretação do mundo que oferecem e regulam possibilidades aos 

indivíduos. (...) O paladar da comida, o toque da roupa, o cheiro do corpo são 

todos sentidos e valorados e é através desta valoração que discriminações são 

criadas. (...) Quem somos depende do comportamento de nosso corpo e de 

nossos sentidos. Como nós nos sentimos parte ou não de uma unidade depende 

de como concebemos nós mesmos e os outros.  

Por isso, assim como a Antropologia Sensorial, a Arqueologia Sensorial, para Hamilakis 

(2013b), não é apenas mais um subcampo dentro da disciplina, mas sim um novo paradigma 

pelo qual a disciplina e seus diversos subcampos (arqueologia de gênero, do colonialismo etc.) 

se aproximarão mais das experiências sensoriais cotidianas do que das estruturas abstratas 

“essenciais”, já que os contextos sociais e culturais serão estudados via os sentidos. É um 

paradigma pelo qual a disciplina irá repensar sua própria genealogia e modelo sensorial, 

levando assim a uma reflexão das nossas metodologias e abordagens que são tradicionalmente 

basicamente visuais. (HAMILAKIS, 2011, 2013b).  

Mas se a Arqueologia Sensorial envolve uma análise crítica dos nossos aportes teórico-

metodológicos, então qual a sua influência na metodologia arqueológica? Quando se trata de 

metodologia, de acordo com Fahlander e Kjellström (2010), a Arqueologia Sensorial realmente 

se torna um desafio; pois, como Hopwood (2013) critica, muitos argumentam, por exemplo, 

que não é possível escavar cheiros, escavar músicas, o que tornaria a Arqueologia Sensorial 

impossível. Também para Pellini (2016) as pessoas tendem a considerar a experiência sensorial 

muito efêmera e subjetiva, o que para o autor é bastante incoerente, já que é por meio da 

materialidade (do mundo, dos corpos, dos sentidos, dos objetos) que a experiência sensorial é 

ativada:  
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Os traços materiais das experiências sensoriais do passado e do presente estão 

todos ao nosso redor. A Arqueologia como a ciência da cultura material por 

excelência, tem acesso direto a esta materialidade através do tempo e sendo 

assim está em uma posição privilegiada para explorar a sensorialidade e desta 

maneira contribuir para uma maior discussão sobre as práticas encorpadas e 

seus efeitos sociais (...). (PELLINI, 2016: 90). 

Apesar dessa posição privilegiada da Arqueologia no desenvolvimento de estudos 

sensoriais por lidar com materialidade, uma metodologia específica para as pesquisas sensoriais 

de forma geral ou mesmo para Arqueologia Sensorial ainda não existe (PELLINI, 2016; 

SKEATES, 2010) e não é o objetivo dessa tese propor uma. Contudo, é bom esclarecer que, 

nesta pesquisa, a metodologia utilizada para realizar as análises sensoriais dos centros de 

detenção foi uma adaptação da metodologia do trabalho desenvolvido por Hamilton et al. 

(2006) em sítios neolíticos na Itália. Esse foi um dos primeiros estudos fenomenológicos que 

performou uma experimentação e uma vivência sensorial da paisagem do objeto de pesquisa 

por meio de análises de comunicação visual e sonora e de análises de reconhecimento de cores, 

sons e cheiros nos espaços dos sítios.  

Discutida a virada sensorial dentro da Arqueologia, é necessário agora tratar sobre 

espaço. De acordo com Pellini (2014), toda experiência humana está localizada em um tempo 

e espaço particular, já que toda experiência humana é sensorial e são os sentidos que nos 

colocam em contato com o mundo por meio de performances, experiências e vivências em 

lugares específicos. Por isso, para ele, é impossível falar de corpo e sentidos sem falar de 

paisagem e vice-versa. Nesse sentido, como conceituar espaço? Por mais que a Arqueologia da 

Paisagem tenha de certa forma falhado ao abordar o corpo e os sentidos, por outro lado, ela 

revolucionou o conceito de espaço na Arqueologia e o entendimento da relação humana com o 

mesmo, abrindo caminho para uma Arqueologia Sensorial na disciplina, na qual 

espaço/paisagem e sentidos/corpo estão intrinsecamente interligados.  

 

1.2.1 O “estar-no-mundo” e a Arqueologia da Paisagem  

 

Segundo Tilley (1994), a Arqueologia, até a influência da fenomenologia no Pós-

Processualismo, sempre abordou o espaço de forma cartesiana e objetiva. Só que a partir da 

década de 60, devido à influência de abordagens funcionalistas vindas, por exemplo, da nova 
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geografia, métodos estatísticos aplicados à arqueologia começaram a ser amplamente utilizados 

e o espaço começou a ser conceitualizado de uma forma muito diferente da abordagem 

empirista do Histórico-Culturalismo (TILLEY, 1994): 

It is fair to say that for the majority of the 20th century spatial archaeological 

data has been tabulated and plotted by hand on simple, flat maps. The analysis 

and synthesis of the carefully recorded spatial information was restricted to 

the visual appraisal of these static distribution maps, looking for similarities, 

trends and differences. / With the quantitative revolution heralded by the New 

Archaeology of the 1960s, came the first real attempts to move beyond visual 

appraisal and explore in more detail the shape, form and nature of the spatial 

patterns visible in the archaeological record. If such patterns were to be 

studied it had to be in a more objective and verifiable manner. (WHEATLEY 

& GILLINGS, 2002: 6).  

Essa revolução quantitativa, que Wheatley & Gillings (2002) discutem, teve seu auge, 

segundo Carr (1985), nas décadas de 1970/1980, permitindo a identificação de estruturas 

espaciais e áreas de atividades intra-sítio por meio de análises detalhadas de agrupamentos de 

artefatos. Ou seja, nessa época, com as análises estatísticas em alta, houve um desenvolvimento 

da análise espacial na Arqueologia (ver HODDER & ORTON, 1976), como por exemplo, a 

chamada Arqueologia Analítica de David Clarke (ver CLARKE, 1968). No entanto, essas 

análises, que visavam o reconhecimento de padrões de distribuição espacial, não eram aplicadas 

apenas em distribuições de artefatos, mas também em distribuições de sítios arqueológicos 

(HODDER & ORTON, 1976). Sendo assim, no Processualismo, as metodologias de survey ou 

de “levantamento” também foram utilizadas em larga escala em conjunto com sistemas de 

amostragem de sítios. As pesquisas de survey eram realizadas com o objetivo de identificar 

contextos culturais regionais a partir de amostras representativas de sítios arqueológicos 

levantados. Para isso, diversas técnicas, que ajudavam na identificação dos sítios, foram 

introduzidas na prática arqueológica, como a utilização de fotografias aéreas, de imagens de 

satélites, sensoriamento remoto etc. (JOUKOWSKY, 1980; RENFREW & BAHN, 2004).  

Essas varreduras padronizadas de larga escala buscavam entender, em última análise, 

sistemas adaptativos a partir de dados espaciais, e, para compreender esses sistemas 

adaptativos, a ideia dos catchments (áreas de captação de recursos), desenvolvida por Vita Finzi 

& Higgs (1970), foi fundamental. Segundo Lemos & Pellini (2011: 40): 

A ideia central das análises de site catchment proposta por eles, é que o custo-

benefício do investimento energético e do retorno econômico decai 

exponencialmente conforme aumenta a distância em relação ao centro do 

assentamento. Quando o limite econômico ou energético é alcançado, o custo-
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benefício de exploração do território se torna negativo. A premissa básica é 

que quanto mais longe do sítio as fontes de recursos estão, maiores são os 

custos econômicos ou energéticos para explorá-los. Normalmente há um 

ponto em que o benefício econômico se iguala ao custo de exploração. Sendo 

assim um limite econômico ou energético pode ser definido neste ponto para 

determinar o território de exploração do sítio. Aqui não somente o espaço é 

visto como mensurável e estático, mas o homem é visto pelo poder de 

maximização dos recursos. É o homus economicus. 

A aplicação dos pressupostos fenomenológicos no estudo da paisagem, foi de suma 

importância no desenvolvimento da Arqueologia da Paisagem e na crítica e modificação dessa 

visão cartesiana de espaço (JOHNSON, 2012). Segundo Johnson (2012), esse campo de estudos 

se desenvolveu muito durante a década de 90 e anos 2000, mas o que é a Arqueologia da 

Paisagem? 

 Apesar desse conceito ter sido utilizado pelos processualistas em seus estudos espaciais, 

como Pellini (2009) salienta, a Arqueologia da Paisagem a qual me refiro aqui é a Arqueologia 

da Paisagem Pós-processual que se fundamenta na Fenomenologia: 

Nas abordagens pós-processualistas da paisagem, não é a necessidade de 

“dominar” e se adaptar ao meio que age estruturando as ações e 

comportamentos humanos. São aspectos culturais, que abarcam não somente 

as relações de sobrevivência, mas também os fenômenos de percepção e 

atribuição de significados aos lugares. Uma abordagem fenomenológica da 

paisagem altera os desafios propostos pela geometria cartesiana do espaço que 

estão tão enraizados na moderna representação do espaço. (PELLINI, 2009: 

13). 

Tilley (1994), em seu livro A Phenomenology of a Landscape, foi um dos arqueólogos 

que, usando pressupostos fenomenológicos, criticou essa abordagem espacial processualista, na 

qual o espaço era considerado como uma dimensão onde eventos e atividades humanas tomam 

lugar e cuja existência é completamente independente e separada dessas atividades, se 

relacionando a elas apenas de forma contingente. Ou seja, o espaço era tratado como algo 

neutro, atemporal e universal que podia ser mesurado, medido, servindo, portanto, como 

unidade coerente para qualquer análise. (TILLEY, 1994). Edmonds (1999: 9) também critica 

essa visão cartesiana de paisagem e afirma: 

No landscape sits ‘out there’, waiting to be exploited. Landscapes are 

subjective, understood as much by ways of acting as by ways of seeing. They 

are part of a world that is conceptualized and inhabited: seen, smelt, touched, 

used and avoided in terms of people’s histories, identities and understandings. 
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 Thomas (1993b), usando o conceito de “habitar” (dwell) do fenomenólogo Heidegger, 

afirma que pensar em espaço significa pensar na relação entre as pessoas e os lugares que elas 

habitam, significa pensar na natureza das atividades cotidianas desse habitar que é a forma pela 

qual as pessoas estão no mundo: 

We cannot simply draw out a mapping of structures and boundaries and hope 

that their simultaneous spatial relations will inform us about past people. 

Space is not merely a container around us, and buildings are not just 

geometrical orderings of planes and solids that surround us. Rather, we dwell 

through these places, we abide alongside them (...) the relationships which 

hold past material things together are social relations structured by 

meaningfulness, not mechanical relations between the things. Human beings 

cannot be ‘made to appear’ at the end of the analysis: places exist through and 

for them. Distanced, geometrical, ‘outsider’s’ approaches to space can claim 

no priority over the social and the experiential (…). (THOMAS, 1993b: 28-

29). 

Para Tilley (1994), o espaço também não é apenas um palco neutro para as atividades 

humanas, ele é socialmente construído através da práxis cotidiana de diferentes indivíduos e 

grupos, sendo reproduzido e modificado a partir das ações humanas neles realizadas. Sendo 

assim, não tem como dissociar o espaço da atividade humana. Não existe um único e fixo espaço 

que independente das experiências simbolicamente construídas pelos atores sociais, existem 

vários espaços que envolvem dimensões subjetivas e contextuais. O espaço não tem uma 

essência substancial em si mesmo, ele é diferentemente entendido e experimentado, sendo um 

meio contraditório e conflituoso através do qual os indivíduos agem e sofrem com a ação. Ao 

mesmo tempo, a experiência do espaço é sempre permeada de temporalidades, os espaços são 

sempre criados, reproduzidos e transformados a partir de espaços previamente construídos no 

passado. Eles estão intimamente relacionados com a formação de biografias e de relações 

sociais. (TILLEY, 1994). 

 Ainda de acordo com o Tilley (1994), quando o espaço se torna centro da significação 

humana, manifestada e expressada nas experiências cotidianas e na consciência particular das 

pessoas, tem-se então a criação do lugar. O significado do lugar é resultado da consciência 

existencial sobre ele, ou seja, os limites do lugar estão ligados à experiência humana e à 

memória dessa experiência. Já a paisagem seria o meio físico, social e cognitivo onde os lugares 

se situam em uma relação dialética com os significados a eles relacionados, criados e 

transformados. (TILLEY, 1994). 
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 Ingold (2000), por exemplo, ao também rejeitar as dicotomias entre homem/natureza, 

objeto/sujeito, material/imaterial, animado/inanimado, defende o conceito de taskscape. Para o 

autor, a paisagem diz respeito ao ambiente que é praticado, habitado pelo homem, é o mundo 

conhecido por aqueles que o habitam. E quando habitamos, vivemos na paisagem, ao mesmo 

tempo em que ela se torna parte de nós, nós nos tornamos parte dela. Sendo que é através do 

corpo que nós habitamos o mundo, que o “estar-no-mundo” acontece. O corpo e paisagem são 

complementares e se constroem mutuamente pelo embodiment, um processo de incorporação 

cotidiano de experiências e atividades diárias que dá forma à paisagem e ao corpo/sujeito. Nesse 

sentido, as atividades humanas diárias que acontecem no mundo, no ambiente, formam o que o 

autor chama de taskscapes. As taskscapes são lugares específicos que são praticados e habitados 

socialmente, são o que formam a paisagem que, por isso, está sempre em constante construção, 

contendo uma temporalidade própria definida pelas práticas sociais.  

(...) the activities that comprise the taskscape are unending, the landscape is 

never complete: neither ‘built’ nor ‘unbuilt’, it is perpetually under 

construction. This is why the conventional dichotomy between natural and 

artificial (or ‘man-made’) components of the landscape is so problematic. 

Virtually by definition, an artefact is an object shaped to a pre-conceived 

image that motivated its construction, and it is finished at the point is supposed 

to belong to the phase of use rather than manufacture, to dwelling rather than 

building. But the forms of the landscape are not pre-prepared for people to 

live in – not by nature nor by humans – for it is in the very process of dwelling 

that these forms are constituted. (…) Thus the landscape is always in the 

nature of work in progress. (INGOLD, 2000: 199). 

A paisagem então seria taskscapes encorpadas, seria um padrão formado por diferentes 

atividades que se materializam em características e lugares específicos (INGOLD, 2000). E 

esses lugares específicos, que são construídos pelas atividades diárias sem terem barreiras 

condicionantes e permanentes, assim como para Tilley (1994), para Ingold (2000), estão dentro 

de um contexto maior (paisagem) do qual não podem ser dissociados e que se formam 

mutuamente. 

 Apesar dos arqueólogos que trabalham com paisagem concordarem em alguns pontos, 

como o estar-no-mundo, sua corporeidade (sensorialidade) e a subjetividade da paisagem cuja 

constituição é social, de acordo com Bender (1998), a ideia de Taskscapes de Ingold foca muito 

na criação da paisagem a partir de atividades diárias, sem levar em consideração as possíveis 

representações culturais da mesma e os discursos de poder e políticos que a ela também podem 

estar atrelados. Segundo a autora, devemos entender as paisagens enquanto “paisagens 

corporificadas” (embodied landscapes) e também enquanto “paisagens políticas” (political 
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landscapes), ligadas a relações de poder desiguais. Bender (2001), chega a usar o termo 

“paisagens contestadas” para enfatizar as contradições, negociações e resistências que 

envolvem o processo de construção das paisagens: 

Depending on who we are (gender, status, ethnicity and so on) and the 

biographical moment, we understand and engage with the world (real and 

imagined) in different ways. Which bit of ourselves we bring to the encounter 

also depends upon the context. And as neither place nor context nor self stays 

put, things are always in movement, always becoming. So there are bound to 

be frictions and these are mediated in ways that range from well-worn daily 

practices and rituals that contain the friction, to convert or violent coercion in 

which certain ‘viewpoints’ are legitimated, while others are marginalized or 

criminalized.  (BENDER, 2001: 4). 

Tilley (1994) afirma que a paisagem é vivenciada cotidianamente por indivíduos que 

possuem poder e que o acesso e a manipulação da mesma são fundamentais em processos de 

dominação e na formação de paisagens “disciplinares”. Thomas (1993b), por sua vez, coloca 

que o poder está profundamente implicado na produção de conhecimento sobre o mundo e na 

construção desse mundo. Para o autor, nós devemos considerar que até os mais simples aspectos 

da existência cotidiana carregam discordâncias e, que ao mesmo tempo em que existem 

paisagens dominadas, há também paisagens de resistência.  

Pellini (2014) é outro arqueólogo que critica essa abordagem de Ingold e defende uma 

abordagem política da paisagem: 

Ingold defende que paisagem é um produto das performances, eu não. Para 

mim performance é apenas um dos aspectos envolvidos no processo de 

apropriação das paisagens. Barbara Bender tem sido bastante crítica dessa 

literatura que vê performance como o principal aspecto na formação de uma 

paisagem. Para ela, tal concepção deixa de considerar tanto as questões de 

poder quanto as questões de desigualdade que estão presentes nos processos 

de apreensão da paisagem. Bender defende que a experiência que as pessoas 

têm da terra é baseada em grande parte nas particularidades das relações 

sociais, políticas e econômicas nas quais elas viveram. Ela acredita não apenas 

que a ideia da paisagem como uma performance assume ou não questiona uma 

harmonia essencial de ritmos e ressonâncias, que dão coerência à paisagem, 

como também vê a paisagem apenas como produto de práticas ou hábitos, 

deixando de fora as questões associadas à narrativa e às representações que 

tanto influenciam na formação das paisagens. Eu particularmente acredito que 

não podemos deixar de levar em conta os discursos e narrativas por detrás de 

uma paisagem. Esses processos de poder e resistência acabam por formar parte 

das narrativas que envolvem certas paisagens. (PELLINI, 2014: 76). 

Pellini (2014) ainda corrobora com Tilley (1994) ao afirmar que a percepção e prática 

da paisagem inclui simultaneamente a construção cultural simbólica e discursiva dessa 
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paisagem, envolvendo, portanto, histórias e narrativas. Segundo Tilley (1994), as narrativas são 

o meio pelo qual entendemos o mundo, damos sentido a ele e, por isso, elas são inerentes à 

percepção, apreensão e construção corporal (sensorial) e cultural da paisagem. E as narrativas 

e os significados, que fazem parte da construção da paisagem e dos lugares que a compõe, para 

Tilley (1994), estão ligadas às relações e aos discursos de poder. Por isso, no final desse 

capítulo, pretendo aprofundar um pouco mais a discussão sobre poder e arquitetura.  

Ao mesmo tempo, a construção de narrativas é um processo mnemônico: 

Ao nos movimentarmos, ao executarmos uma dada tarefa, seja de modo 

esporádico, seja cotidianamente, permitimos que nosso corpo, que nossos 

sentidos entrem em contato com a materialidade do mundo. Percepção 

pressupõe movimento. Sem movimento não há como perceber o mundo. Ao 

nos movimentarmos, sons, paladares, odores, toques são encontrados 

diretamente e de modo imediato (...) A partir desses encontros sensoriais 

estamos potencialmente permitindo a construção de memórias, tanto 

individuais quanto coletivas. Tais memórias formam e dão corpo às narrativas. 

Sendo assim, podemos dizer que paisagem é um domínio de oportunidades 

sensoriais que mudam através do tempo, das estações, das culturas, das 

memórias e das narrativas. (PELLINI, 2014: 75). 

Ou seja, se os seres humanos não vivem em um espaço neutro, mas em lugares 

carregados de significados e sentimentos (muitas vezes conflitantes) que são (re)estruturados 

ao longo do tempo a partir de experiências corporais, sensoriais, vividas nesses lugares, a 

memória é um fator que desempenha um papel essencial (PELLINI & LEMOS, 2015). Afinal, 

é por meio das experiências sensoriais que os significados dos lugares vivenciados são 

(re)construídos pelas memórias e narrativas de eventos e experiências passadas, ao mesmo 

tempo em que novas memórias e novas narrativas são formuladas (PELLINI & LEMOS, 2015). 

Mas o que exatamente são memórias? Qual a sua relação com a materialidade e com os 

sentidos?  

Antes de tentar responder estas questões e de falar um pouco sobre memória e sua 

relação com os sentidos, gostaria de concluir esta discussão sobre Arqueologia da Paisagem 

reafirmando a sua importância para a construção de uma Arqueologia Sensorial. Pois, pelo que 

foi discutido até aqui, podemos concluir que estudar a paisagem pelo viés fenomenológico 

significa também estudar os sentidos. Como afirma Tilley (2014), a paisagem, o mundo 

percebido, só pode ser apreendido pelo “estar(ser)-no-mundo” que é, antes de tudo, uma 

experiência carnal, sensorial. Para o autor, nosso processo de percepção do mundo é encarnado, 

corporal e, ao mesmo tempo, abstrato/intelectual, não há divisões dicotômicas 
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(material/imaterial, mente/corpo, homem/espaço). Ou seja, falar de paisagem é falar da 

experiência humana no mundo, do “estar-no-mundo”, é falar de corpo, de sentidos, é falar 

também de poder, narrativas e memória.  

 Isso implica que aquela visão objetiva tradicional, que considera o espaço um palco 

neutro para ações humanas (guiadas principalmente por aspectos de subsistência e adaptação), 

se tornou, com a Arqueologia da Paisagem, impossível de ser mantida. Como Johnson (2012: 

279) coloca: 

We are all phenomenologists. Few archaeologists would now deny that it is 

necessary to consider issues of meaning and subjectivity to achieve a full 

understanding of archaeological landscapes, and further that they would 

accept the starting point of the phenomenological tradition, namely, that 

understanding human experience is necessary but is not a commonsense 

undertaking. 

 

1.2.2 Memórias Sensoriais, Memórias Materiais 

 

De acordo com Mengel (2013), geralmente a memória é tratada como um mecanismo de 

retenção de informações sobre experiências passadas que reúne várias capacidades cognitivas, 

sendo que essas informações estocadas são objetivas e fidedignas aos fatos ocorridos. Fuchs 

(2012), Vanini et al. (2009), Pellini (2014b, 2016) e Rasmussen (2012) afirmam que, ao 

contrário do que comumente se pensa a respeito de memória, essa não corresponde a um 

reservatório de arquivos estáticos e objetivos de eventos passados.  

Em relação a essa suposta objetividade atribuída a memória, Pellini (2016) afirma que a 

construção de memórias é subjetiva, sendo influenciada por nossas experiências culturais, 

nossas relações sociais, nossa educação e costumes. Ou seja, para o autor, a memória não diz 

respeito apenas ao passado, diz respeito ao presente. Com isso, pode-se afirmar que as 

memórias e as histórias de eventos passados são construídas no presente de acordo com 

circunstâncias sociais, culturais e ideológicas; afinal, a memória, segundo Meneses (1984), é 

seletiva (não registra tudo e nem tudo que registra afeta a consciência) e subjetiva. Isso significa 

que a construção de memórias, os processos de lembrança e esquecimento são sociais, culturais 

e políticos (MENESES, 1984). Mengel (2013), por exemplo, afirma que a construção de 
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memórias é ativa e não mecânica, sendo influenciada pelas estruturas e práticas sociais no 

presente e influenciando-as. Pellini (2014b) segue essa linha de raciocínio e diz que as 

memórias não são produtos acabados, elas estão sempre em constante construção, pois, para o 

autor, lembrar é um processo ativo no qual as informações e os estímulos sensoriais que teriam 

ocorridos no passado são reconstruídos no presente.  

Ou seja, a construção de memórias sempre acontece em um determinado contexto 

sociopolítico, o que deixa claro que o processo mnemônico não é apenas individual e que, por 

isso, não é suporte apenas para a construção de identidades individuais, mas também para a 

construção de identidades coletivas (MENESES, 1984). Identidade aqui entendida como uma 

representação, um reconhecimento de si enquanto grupo ou indivíduo, produto das relações 

entre indivíduos e sociedades (OLIVEIRA, 1976; MENESES, 1984). 

(...) lembrar e esquecer não é apenas uma função individual de recuperar 

imagens, desde que muito do que experimentamos é fruto de experiências em 

comunidades mnemônicas particulares, como a família, as instituições e a 

nação, ou seja, muito do que experimentamos é vivenciado a partir de nosso 

papel como agentes sociais (...) O ato de lembrar coletivamente tem sido visto 

como um aspecto essencial para a formação das identidades sociais. Segundo 

Chronis (2006), um grupo que não esquece suas experiências passadas pode 

ser concebido como um grupo mnemônico. Mas é preciso esclarecer que a 

memória de um grupo não é a somatória das memórias individuais e sim das 

memórias compartilhadas socialmente (...) (PELLINI, 2016: 84). 

Hirsch (2008), por exemplo, ao trabalhar com o conceito de pós-memória, afirma que as 

memórias podem ser transmitidas de uma geração para outra de tal forma que a nova geração, 

que não vivenciou diretamente as experiências ou os acontecimentos transmitidos, se aproprie 

ativamente dessas histórias como se fossem suas próprias lembranças, criando assim, memórias 

de memórias. Isso reforça a ideia de que os processos mnemônicos, ao contrário do que é 

pensado tradicionalmente, não são exclusivamente individuais. Para Zarankin e Salerno (2016), 

até mesmo as memórias consideradas individuais, como, por exemplo, as memórias 

autobiográficas, têm conexão com memórias coletivas, pois elas sempre são construídas em 

contextos sociais específicos. Segundo os autores, a decisão de quais eventos recordamos ou 

esquecemos e a forma como eles são valorados são invariavelmente influenciadas pelo mundo 

social. Ao mesmo tempo, “(...) también es cierto que el fenómeno del recuerdo sólo puede 

producirse en los individuos.” (ZARANKIN & SALERNO, 2016: 7). Ou seja, o processo 

mnemônico não é apenas individual ou apenas social, é individual e social e, o mais importante, 

é subjetivo. 
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Outro problema relacionado à concepção tradicional de memória é a noção de que a 

memória diz respeito apenas à dimensão temporal, sem relacioná-la à dimensão espacial. 

Segundo Malpas (2012), por mais que se aceite que as memórias são formadas e reproduzidas 

a partir de acontecimentos relacionados a determinados lugares, ainda prevalece a abordagem 

da memória como um fenômeno essencialmente temporal. Mas, para o autor, a memória não 

pode ser concebida como algo que existe de forma independente do mundo, já que ela é 

construída no mundo a partir da materialidade dos lugares e das coisas: 

Even if memory were taken to have a special relation to time, still this would 

not itself imply the priority of that relation over the relation of memory to 

place. The reason is simple: time does not stand apart from place (..) 

Nonetheless, the tendency to think of memory as primarily temporal is 

undoubtedly one of the factors that encourage a forgetfulness of the essentially 

topographical character of memory. This tendency is in turn underpinned by 

what I refer to as the “temporalist” prejudice within modern thought, 

according to which subjectivity is itself understood as essentially temporal in 

character (…) Temporality, and so also memory, is thus viewed as tied to the 

subjective interiority of human existence whilst spatiality is associated with 

objective exteriority. (…) Edward Casey makes the point that the focus on 

temporality leaves out the need for embodiment, and embodiment requires 

emplacement (2000: 182), but, more fundamentally, I would argue that, as 

memory is meaningful or contentful, so memory is only constituted through 

the embeddedness of the one who remembers in place, while the necessary 

interdependence that obtains between self and place, coupled with the 

essential role of memory in the formation of the self, means that memory and 

place are thereby also brought into intimate relation (…). (MALPAS, 2012:  

12-13). 

Pallasmaa (2009) também defende que as memórias são sempre contextuais e situadas, 

conectadas e construídas em relação a determinados eventos e lugares, ou seja, que as memórias 

são espaciais. No entanto, é importante ressaltar que esse espaço a que Pallasmaa (2009) se 

refere não é o espaço cartesiano e científico, é o espaço existencial e multissensorial que é 

interpretado e significado a partir de memórias e experiências, ao mesmo tempo em que também 

constrói memórias.  

Segundo Meskell (2004), a permanência e a solidez material fazem parte da construção 

de memórias, ou seja, elas são formadas por meio da materialidade e, sendo assim, têm uma 

ancoragem espaço-temporal. Já Halbwachs (1990), ao defender o conceito de memória 

material, afirma que a memória é material porque ela é essencialmente espacial. De acordo com 

Baretta (2014), nós construímos lembranças, memórias, a partir do nosso relacionamento com 

o espaço e, consequentemente, com a materialidade nele presente. Até mesmo Marx em 

Economic and Philosophic Manuscripts (1844), segundo Stewart (2005), já defendia que é a 
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experiência material historicamente situada e vivenciada por meio dos sentidos que constrói 

memórias. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o processo mnemônico não é apenas uma experiência 

temporal, que é também uma experiência espacial e, consequentemente, material e sensorial (já 

que a memória só pode ser produzida e reproduzida a partir de uma relação sensorial com o 

mundo, com os lugares e com as coisas). Hamilakis (2010) também afirma que a materialidade 

é um aspecto central nos processos de lembrar e esquecer: 

At the center of remembering and forgetting is material and materiality. Not 

in a mechanistic sense of objects, things and landscapes as recording devices 

that store memories like a tape-recorder, which can be recalled, played back 

at later occasions, but rather in the more active and much more subtle sense of 

evoking experience (cf. A. Jones 2007). If remembering (or forgetting) was 

simply a matter of storage and recall (or erasure), it would not have had such 

immense power, it would not have had the ability to unsettle things, to disturb, 

to change the course of events, to lead to unpredictable outcomes. 

(HAMILAKIS, 2010: 189). 

Para Zarankin & Salerno (2012), as recordações se constroem a partir de vivências, 

próprias ou não, nas quais as pessoas interagem de formas específicas com a materialidade do 

espaço, do mundo. Ainda segundo os autores, a materialidade das coisas pode despertar, 

reforçar e/ou construir recordações em distintas circunstâncias. Para eles, como nossa existência 

é indissociável da materialidade do mundo, a memória é inseparável das coisas que nos 

rodeiam. Ou seja, a materialidade é imprescindível para a construção de memórias. Todas as 

memórias são materiais. 

Mas, se aceitarmos que a memória é espacial, material e que a nossa experiência de 

mundo é multissensorial, então a visão tradicional que também reduz a memória a imagens 

cerebrais do passado se torna inválida (MALPAS, 2012; PALLASMAA, 2009; RASMUSSEN, 

2012). Rasmussen (2012), por exemplo, concorda que memórias não são meras representações 

cognitivas visuais, são também corporais, sensoriais e que os aspectos sensoriais das memórias 

estão invariavelmente conectados com a materialidade dos objetos. Pallasmaa (2009), segue 

essa linha de raciocínio e afirma que as memórias não são apenas imagens mentais: 

I have written about my own memories of my grandfather’s humble 

farmhouse and pointed out that the memory house of my early childhood is a 

collage of fragments, smells, conditions of light, and specific feelings of 

enclosure and intimacy, but rarely precise and complete visual recollections. 

My eyes have forgotten what they saw, but my body still remembers. We 

internalize our experiences as lived situational, multi-sensory images and they 
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are fused with our body experience.  Human memory is embodied, skeletal 

and muscular in its essence, not merely cerebral. (PALLASMAA, 2009: 20-

21). 

O posicionamento desses autores se assemelha ao de Seremetakis (1994). A autora afirma 

que a memória não está confinada em uma esfera subjetiva e mental, ela é uma prática material 

que é ativada através de performances encorpadas, de experiências sensoriais com a 

materialidade (seja paisagens e/ou objetos) carregada de significados: “As a sensory form in 

itself the artefact can provoke the emergence, the awakening of the layered memories, and thus 

the senses contained within it. The object invested with sensory memory speaks (...)” 

(SEREMETAKIS, 1994: 10-11). Para Jones (2001), as memórias também são evocadas 

materialmente e sensorialmente por meio de objetos e de paisagens e de seus estímulos 

sensoriais como cores, texturas, cheiros, gostos etc.  

Essa relação entre a construção de memórias e experiências materiais e sensoriais é tão 

importante que autores como Pellini (2014d, 2015b), Seremetakis (1994) e Sutton (2011) têm 

defendido que a memória é um metassentido: 

Memory as a distinct meta-sense transports, bridges and crosses all the other 

senses. Yet memory is internal to each sense, and the senses are as divisible 

and indivisible from each other as each memory is separable and intertwined 

with others. Memory is the horizon of sensory experiences, storing and 

restoring the experience of each sensory dimension in another, as well as 

dispersing and finding sensory records outside the body in a surround of 

entangling objects and places. Memory and the senses are co-mingled in so 

far as they are equally involuntary experiences. Their involuntary dimension 

points to their encompassment by trans-individual social and somatic 

landscape. (SEREMETAKIS, 1994: 9).  

Essa involuntariedade da memória e dos sentidos a que Seremetakis (1994) se refere pode 

ser mais bem explicada pelo que Fuchs (2012) chama de memória implícita. Para o autor, que 

parte de um viés fenomenológico, há a memória explícita (knowing that), que diz respeito a 

discursos, histórias e narrativas que descrevem, explicam as experiências do passado, partindo 

do presente para o passado; e a memória implícita (know-how), que diz respeito às performances 

e hábitos corporais (sensoriais) que adquirimos e aprendemos através de eventos que foram 

vivenciados ao longo da vida, é o passado vivido por meio do corpo, é o passado no presente 

corporalmente (sensorialmente). No entanto, Fuchs (2012) salienta que não há uma separação 

completa e fixa entre esses dois tipos de memória que, para o autor, se complementam.  
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Enfim, a memória seria um metassentido porque é por meio dela que aprendemos e 

ensinamos ao longo do tempo como perceber, sentir e nos relacionar com o mundo, como ouvir, 

cheirar, como nos movimentar, quem nós somos e qual é a nossa história:  

Memória é uma prática material culturalmente mediada que é ativada pelos 

atos encorpados e por objetos semanticamente significados. Sem memória 

perdemos o sentido de continuidade, o sentido de história e o sentido de 

identidade. Dessa forma, podemos considerar que memória é um metassentido 

coletivo que atua e estrutura o tempo e a experiência. (PELLINI, 2014d: 25). 

 Nesse sentido, toda experiência sensorial é mnemônica, assim como toda experiência 

mnemônica é sensorial, ao mesmo tempo em que ambas ocorrem em lugares específicos no 

mundo. O que faz com que todos esses conceitos estejam interligados: corpo e sentidos, 

paisagem e memória. Ou seja, as memórias são sensoriais (corporais), espaciais e materiais. 

Mas memórias também estão ligadas a relações de poder: 

Yet, memory is also a field of power (…) How the past is re-enacted and 

materialized in the present will have important political consequences and 

power effects. The expenditure invested in highly emotive mnemonic rituals 

such as feasts, mortuary or not, and the associated symbolic capital 

accumulated through them, are further reminders of the political connotations 

of memory. But the field of memory cannot be easily reconciled with static 

notions of power dynamics, whereby elites wishing to impose their authority 

would simply host a huge feast or erect an impressive monument in order to 

memorialize and consolidate their hegemony. (…) Furthermore, voluntary 

mnemonic strategies, public and private, formal and informal alike, are 

constantly under challenge by involuntary, unexpected anarchic recollections, 

the memories that may spring up unexpectedly, memories (…) which would 

disrupt and threaten the established order (HAMILAKIS, 2010: 194). 

É então possível afirmar que a constituição, utilização, modificação ou destruição de 

determinadas materialidades podem estar diretamente relacionadas às tentativas de construção 

e desconstrução de diferentes memórias e, assim, de diferentes histórias, narrativas e 

identidades que são permeadas por disputas de poder. Para Ferreira (2008: 38), “A cultura 

material (...) pode servir aos diferentes grupos sociais para criar e valorizar identidades 

culturais. Ela é capaz de mediar relações políticas e sociais, de fortalecer hierarquias e poderes, 

legitimando-as por meio de testemunhos materiais que lhes dão sustentação.”. Sendo assim, 

temos sempre que levar em conta que materialidades e experiências sensoriais estão 

relacionadas a processos de lembrança e esquecimento que envolvem ações e discursos 

sociopolíticos e relações de poder, tanto no passado quanto no presente.  
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Mas o que necessariamente é poder? O próximo e último item desse capítulo versa sobre 

essa questão e traz a discussão da relação entre poder e arquitetura, que serviu como base para 

a análise dos centros de detenção da ditadura, entendidos nesta pesquisa como estruturas 

arquitetônicas repressivas e disciplinares.  

 

1.3 SOBRE PODER, ARQUITETURA E SENTIDOS  

 

1.3.1 A reconstrução da História Política e da noção de Poder 

 

Quando a História se firmou como uma disciplina científica na segunda metade do século 

XIX, ela levou a supremacia da história política já existente nos estudos históricos ao seu 

apogeu (FALCON, 1997). Essa História Metódica, vista por muitos como positivista por tentar 

descrever os fatos do passado como realmente aconteceram, foi criticada posteriormente por 

ser majoritariamente uma história factual, voltada para a narração dos grandes acontecimentos 

políticos e para a biografia de importantes personalidades políticas. Nesse contexto, os estudos 

históricos políticos tradicionais se voltavam para a história do Estado Nacional, de suas 

instituições e de suas personalidades políticas, acreditando que o poder se resumia ao Estado e 

à política. (FALCON, 1997; RÉMOND, 1996). 

 Essa produção historiográfica só começou a se modificar a partir da década de 1920, 

com a sistematização de diversas críticas feitas pela Escola dos Anais que acabou dando início 

ao movimento da Nova História que, por sua vez, só ganhou um corpo mais definido a partir 

da década de 70 (GÔUVEA, 1998). Para os historiadores da Nova História, o estudo histórico 

dizia respeito não ao Estado e às personalidades políticas, mas ao próprio homem e a atividade 

humana ao longo do tempo, enfim, à totalidade social, por isso as críticas foram tão severas à 

História Política Tradicional, vista como factual e elitista (FALCON, 1997; GÔUVEA, 1998; 

RÉMOND, 1996).  

A História Política Tradicional e a História Metódica sofreram outro golpe com críticas 

advindas do Marxismo que trouxeram a política enquanto um elemento social determinado 
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principalmente por forças e relações econômicas. Ou seja, a supremacia política antes em alta 

na História, abriu espaço para análises econômico-sociais. (GÔUVEA, 1998). Segundo 

Troncoso (2001), a noção de poder no Marxismo está ligada principalmente à dominação 

socioeconômica das classes oprimidas pelas classes dominantes, na qual as ideologias, 

resultantes da construção e manipulação da realidade material pelas classes dominantes, seriam 

o seu principal meio de legitimação. Para Leone et al. (1987), a Ideologia, na concepção 

marxista estrutural, mascara, esconde, naturaliza a desigualdade resultante da exploração, da 

alienação do trabalho. Ou seja, para os autores é através da Ideologia que a desigualdade entre 

as classes socioeconômicas e o poder das classes dominantes se legitimam, sem enfrentar forte 

resistência. Essa é uma abordagem que se baseia na ideia de macro-poder, na qual há um claro 

antagonismo entre a classe que domina e a classe que é dominada (ZARANKIN, 2002). Um 

dos problemas dessa abordagem Marxista sobre o poder é que, segundo Wilkie & Bartoy 

(2000), as classes sociais são homogeneizadas e a agência social de indivíduos é 

desconsiderada. De acordo com os autores, esse marxismo estrutural não reconhece a 

complexidade das relações sociais entre sociedade e indivíduos, negando a agência social de 

indivíduos que são vistos enquanto vítimas passivas das ideologias e estruturas 

socioeconômicas.  

  De qualquer forma, essa noção de poder marxista, junto à perspectiva estruturalista, 

acabou influenciando o desenvolvimento das análises econômico-sociais na História que 

culminou, na década de 70, no ápice da Nova História (BURKE, 1992; GÔUVEA, 1998).  

Nessa época, os métodos quantitativos e seriais ficaram em alta, pois através deles era possível 

trabalhar com os fenômenos de longa duração, relacionados diretamente às estruturas sociais. 

Como os fatos políticos eram relacionados ao “tempo curto”, sendo vistos apenas como um 

resultado da estrutura social, o viés político nos estudos históricos perdeu espaço (FALCON, 

1997). Rémond (1996) exemplifica bem como a História Política Tradicional e o “político” 

passaram a ser vistos a partir de todas essas renovações na disciplina na década de 70: 

Ora, a história política apresentava uma configuração que era exatamente 

contrária a essa história ideal. Estudo das estruturas? Ela só tinha olhos para 

acidentes e as circunstâncias mais superficiais (...) era a própria imagem e o 

exemplo perfeito da história dita factual. / Uma história elitista, aristocrática, 

condenada pelo ímpeto das massas e advento da democracia. /Anedótica, 

individualista, essa história incorria ainda no erro de cair no idealismo. (...) 

Por desconhecer as forças profundas e as causas ocultas, e ignorar as 

necessidades e os mecanismos, ela imaginava que as vontades pessoais 

dirigem o curso das coisas (...) Quando as ideias nunca são mais que a 

expressão dos interesses de grupos que se defrontam, e os atos políticos apenas 
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revelam relações de forças definidas, medidas, reguladas pela pressão dos 

conjuntos socioeconômicos. (RÉMOND, 1996: 17-18). 

 Toda essa reconfiguração da disciplina e todas as críticas, aliadas às novas reflexões 

sobre o político e o poder trazidas pela História Cultural e pelos trabalhos de Michel Foucault, 

ajudaram a impulsionar as atuais Nova História Política e Novíssima História12 (GÔUVEA, 

1998; FALCON, 1997). O termo “cultura política”, emprestado da História Cultural pela Nova 

História Política, fez com que esses dois campos se aproximassem e o “político” passou a ser 

visto como um elemento que não só resultava de forças socioeconômicas e culturais, como 

também as construía, sendo considerado uma instância autônoma com estruturas próprias, mas 

não isolada, se tornando então um aspecto importante para os historiadores na compreensão da 

realidade social. O conceito de política foi ampliado e o comportamento político passou a ser 

explicado a partir de um viés cultural no qual a ação política excedia o próprio campo político-

institucional. Ou seja, o comportamento político passou a ser explicado a partir dos valores, 

ideologias e símbolos que, situados em um sistema de representações, construíam a visão de 

mundo das pessoas envolvidas nas ações políticas estudadas. (GOMES, 2005).  

Mas, ao mesmo tempo em que o conceito político foi ampliado, o de poder também foi, 

graças às contribuições dos trabalhos principalmente de Foucault. Foucault apresentou uma 

nova “anatomia do poder”, na qual o poder, enquanto parte inerente ao sistema social, não se 

concentra apenas no Estado e em seus aparelhos; na qual o poder é, na verdade, múltiplo, 

envolvendo micro-poderes descontínuos e dispersos no meio social que são exercidos através 

das relações entre os corpos, entre as pessoas cotidianamente. Essa reflexão foi de suma 

importância porque através dela as dicotomias entre opressor/oprimido e centro/periferia 

acabaram e o poder passou a ser entendido como um fenômeno muito mais complexo, de base 

múltipla, diversificada e relacional, que existe a partir das relações entre diversos agentes 

sociais (entre eles, o Estado). (GÔUVEA, 1998). Segundo Zarankin (2002), para entender a 

ideia de micro-poder de Foucault, basta imaginar a situação de um operário, que pode ser objeto 

 
12 “Seria justamente em termos dessa abordagem centrada nas descontinuidades e na eliminação das dicotomias 

que Michael Foucault teria inovado de forma radical, em favor do surgimento da Novíssima História enquanto 

uma tendência no interior da produção historiográfica. A ruptura por ele proposta nesses termos teria possibilitado 

condições mais fecundas e favoráveis, por exemplo, ao surgimento do conceito de poder simbólico de Pierre 

Bourdieu ou de apropriação cultural de Roger Chartier. É importante reconhecer que para além de Roger Chartier, 

Paul Veyne e algumas poucas referências por parte de Jacques Revel, poucos são os autores que têm dado pleno 

reconhecimento a esse papel revolucionário de Foucault em relação às ciências humanas.”. (GÔUVEA, 1998: 30-

31). 
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de poder dentro do seu trabalho, mas que exerce poder no ambiente familiar. Nas palavras do 

próprio Foucault: 

(...) el estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se ejerce no 

se conciba como una propiedad, sino como una estrategia, que sus efectos de 

dominación no sean atribuidos a una “apropiación”, sino a unas disposiciones, 

a unas maniobras, a unas tácticas, a unas técnicas, a unos funcionamientos, 

que se descifre en él una red de relaciones siempre tensas, siempre en actividad 

más que un privilegio que se podría detentar; que se le dé como modelo la 

batalla perpetua más que el contrato que opera una cesión o la conquista que 

se apodera de un territorio. Hay que admitir en suma que este poder se ejerce 

más que se posee, que no es el “privilegio” adquirido o conservado de la clase 

dominante, sino el efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de 

aquellos que son dominados. Este poder, por otra parte, no se aplica pura y 

simplemente como una obligación o una prohibición, a quienes “no lo tienen”; 

los invade, pasa por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos, del mismo 

modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas 

que ejerce sobre ellos. Lo cual quiere decir que estas relaciones descienden 

hondamente en el espesor de la sociedad, que no se localizan en las relaciones 

del Estado con los ciudadanos o en la frontera de las clases y que no se limitan 

a reproducir al nivel de los individuos, de los cuerpos, unos gestos y unos 

comportamientos, la forma general de la ley o del gobierno; sí que bien existe 

continuidad (dichas relaciones se articulan en efecto sobre esta forma de 

acuerdo con toda una de engranajes complejos) (...) Finalmente, no son 

unívocas; definen puntos innumerables de enfrentamiento, focos de 

inestabilidad cada uno de los cuales comporta sus riesgos de conflicto, de 

luchas y de inversión por lo menos transitoria de las relaciones de fuerzas. El 

derrumbamiento de esos “micropoderes” no obedece, pues, a la ley del todo o 

nada; no se obtiene de una vez para siempre por un nuevo control de los 

aparatos ni por un nuevo funcionamiento o una destrucción de las 

instituciones; en cambio, ninguno de sus episodios localizados puede 

inscribirse en la historia como no sea por los efectos que induce sobre toda la 

red y que está prendido. (FOUCAULT, 2002: 27-28). 

Outra noção importante relacionada à microfísica do poder de Foucault, que de certa 

forma se opõe ao conceito de ideologia marxista, é a ideia de que poder gera conhecimento 

(saber) e é gerado por meio de conhecimento (eles se implicam diretamente) (FOUCAULT, 

2002) e que o poder-saber não diz respeito apenas à repressão social, mas diz respeito a toda 

estrutura social, (re)produzindo relações, construindo lugares, sujeitos, práticas, rotinas, saberes 

etc. (TRONCOSO, 2001): 

(...) haya que renunciar también a toda una tradición que deja imaginar que no 

puede existir un saber sino allí donde se hallan suspendidas las relaciones de 

poder, y que el saber no puede desarrollarse sino al margen de sus 

conminaciones, de sus exigencias y de sus intereses. (...) Hay que admitir más 

bien que el poder produce saber (y no simplemente favoreciéndolo porque lo 

sirva o aplicándolo porque sea útil); (...) que no existe relación de poder sin 

constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y 

no constituya al mismo tempo unas relaciones de poder. Estas relaciones de 
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“poder-saber” no se pueden analizar a partir de un sujeto de conocimiento que 

sería libre o no en relación con el sistema del poder; sino que hay que 

considerar, por lo contrario, que el sujeto que conoce, los objetos que conocer 

y las modalidades de conocimiento son otros tantos efectos de esas 

implicaciones fundamentales del poder-saber y de sus transformaciones 

históricas. (FOUCAULT, 2002: 28). 

Nesse sentido, o conceito de Ideologia, entendida apenas como uma representação falsa 

da realidade, é criticado. Para Foucault, devíamos nos preocupar em entender historicamente 

como discursos (poder-saber), que não são necessariamente falsos nem verdadeiros, são 

“validados”, sendo construídos por e construindo estruturas sociais, em vez de nos preocupar 

em estabelecer uma divisão/oposição entre o falso e o real (TRONCOSO, 2001).  

Apesar das críticas ao Marxismo, neste trabalho, essas duas formas de conceber poder, 

em vez de opostas, são consideradas complementares (ZARANKIN, 2002). Afinal, a meu ver, 

abordar as incongruências, as complexidades, as resistências inerentes às relações e práticas de 

poder cotidianas, que envolvem vários e diferentes atores e grupos sociais (células de poder), 

pelo viés da microfísica do poder, não significa negar que o Estado e/ou as classes também são 

células de poder que têm um importante papel na “anatomia do poder” na sociedade 

contemporânea, configurando assim um macro-poder que, no entanto, não deve ser entendido 

como homogêneo, definitivo e absoluto.  

Além disso, o próprio conceito de ideologia pode ser adaptado: 

De esta forma proponemos un manejo del concepto de ideología amplio que, 

negando la existencia de una falsa realidad, se enfoca más bien a entender que 

toda idea, discurso y tecnología social desarrollada por un sistema de saber-

poder es en sí ideológica, en cuanto en ella se promueve la reproducción de 

una cierta forma de ser y estar en el mundo (...). (TRONCOSO, 2001). 

Entretanto, o importante a ser salientado é que, como resultado de todas essas reflexões, 

a História passou a estudar o político e o poder através de uma perspectiva muito mais ampla 

do que a da História Política tradicional (GÔUVEA, 1998), perspectiva que será utilizada neste 

trabalho. Ao mesmo tempo em que o poder passou a ser entendido como parte inerente das 

estruturas, relações e práticas sociais, envolvendo diferentes agentes e indo além da relação 

simplista entre dominador/dominado, nos estudos da Nova História Política, segundo Gomes 

(2005), o comportamento político também passou a ser entendido como parte integrante de todo 

o meio sociocultural, se relacionando a práticas cotidianas específicas e a determinadas crenças 

e valores:   
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(...) não só se politizam várias ações antes destituídas dessa dimensão (festas 

e práticas cotidianas), como se entende que, no interior mesmo das relações 

entre os dominados, também existem hierarquias e relações de poder. 

Alinhamentos automáticos entre dominados contra dominantes e vice-versa 

são relativizados, e uma dinâmica política de alianças e oposições muito mais 

complexa e sofisticada emerge para a análise historiográfica. (GOMES, 2005: 

26).  

 

1.3.2 O Poder Arquitetado e os Sentidos 

 

Discutido brevemente como a noção de poder se modificou ao longo do tempo, 

principalmente na História, e considerando que o estudo da paisagem, do espaço, como já foi 

colocado, envolve também o estudo de estratégias e discursos de poder, agora será discutida a 

relação entre Arquitetura e poder. 

Como já foi mencionado neste capítulo, a paisagem é carregada de significados que são 

vivenciados sensorialmente, por meio de eventos e práticas socioculturais, e que se modificam 

ao longo do tempo a partir da (re)constituição de memórias, de narrativas e de discursos de 

poder.  

The meanings that are given to places and the spatial order are not fixed or 

invariant givens but must be invoked in the context of practice and recurrent 

usage. Meanings adhere to a spatial frame only through the medium of human 

activity. However the capacity to reinterpret and change meanings and 

ideologies is constrained by the already existing spatial order (…) The 

relationship between spatial form and human agency is mediated by meaning. 

People actively give their physical environments meanings, and then act upon 

those meanings. (PEARSON & RICHARDS, 1994: 5). 

Delle (1998), por exemplo, afirma que o espaço construído/utilizado pelo ser humano 

contém múltiplos significados que mudam com o tempo e com o contexto social, refletindo e 

construindo relações sociais. Ou seja, a paisagem não é apenas um produto/objeto derivado de 

uma determinada estrutura social e histórica, ela também é um agente nessas estruturas, 

influenciando a própria constituição da sociedade (PEARSON & RICHARDS, 1994). Como 

McGuire (2008) argumenta, a paisagem não é só um pano de fundo da experiência humana, ela 

tem um papel ativo na (re)formulação de relações sociais e de poder, estando atrelada a 

determinadas ideologias. Já Troncoso (2001), ao discutir a relação entre espaço e poder, 

considerando tanto o marxismo como o trabalho de Foucault, afirma que a paisagem é 
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historicamente condicionada, construída socioculturalmente de acordo com determinados 

sistemas de poder-saber, sendo também um elemento socialmente ativo.  

Batendo de frente com o viés universalista e positivista, podemos afirmar que essa 

concepção da paisagem - entendida como resultado de e agente em práticas e relações sociais, 

sendo por isso atrelada a processos de significação, mnemônicos, identitários e ao saber-poder 

- já se consolidou dentro da Arqueologia, especialmente se levarmos em consideração as 

diversas pesquisas já realizadas que debatem essa temática, sejam elas de influência marxista, 

da teoria crítica ou de influência fenomenológica (ver ASHMORE, 2004). Por isso, se 

entendermos arquitetura enquanto materialidade que faz parte da constituição da paisagem 

(ZARANKIN, 2002), então é possível afirmar que o estudo arqueológico da mesma, abordando 

essas problemáticas relacionadas à paisagem, é essencial. 

Mas o que seria uma Arqueologia da Arquitetura? 

A Arqueologia da Arquitetura é um campo de pesquisa que estuda as 

construções/edifícios a partir de uma perspectiva arqueológica (COPÉ, 2006; SANTOS, 2013, 

2015; VILLELA & TIRELLO, 2014; ZARANKIN, 1999, 2002, 2003) e que teve início na 

década de 70, na Espanha e na Itália, segundo Tirello (2007), com estudos voltados para a 

arquitetura medieval:  

A “Arqueologia da Arquitetura” (AA) é uma disciplina introduzida na década 

de 1970 que estuda edifícios históricos a partir de princípios e métodos 

arqueológicos. Diversas experiências se voltaram à investigação do objeto 

tridimensional arquitetônico, principalmente na Itália e na Espanha, países em 

que foram publicadas as primeiras revistas dedicadas ao tema. Destacaram-se 

os nomes de arqueólogos como o italiano Gian Pietro Brogiolo, o espanhol 

Luis Caballero Zoreda e do arquiteto Francesco Doglioni. A “AA” é uma 

instância de investigação complexa que, além da pesquisa histórica 

tradicional, lida com dados obtidos a partir do estudo direto da matéria 

arquitetônica, com a acuidade que a Arqueologia dedica aos artefatos. 

(VILLELA & TIRELLO, 2014: 3). 

De acordo com Copé (2006), as raízes da Arqueologia da Arquitetura se encontram no 

desenvolvimento da Arqueologia Urbana e Medieval na Europa ainda no final da década de 50. 

Para a autora, assim como para Santos (2013, 2015) e Villela e Tirello (2014), essa linha de 

pesquisa nasceu com o objetivo de aplicar métodos arqueológicos na reconstrução da história 

de edifícios a partir da análise de dados arqueológicos obtidos em escavação (estratigrafia, 

coleção artefatual etc.), como também a partir da análise dos materiais e das técnicas de 

construção e de análises estilísticas, montando uma cronologia evolutiva dos edifícios que 
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estaria relacionada a contextos históricos e sociais. Ao mesmo tempo, a Arqueologia da 

Arquitetura também se desenvolveu a partir de um caráter preservacionista, com o objetivo de 

atender às demandas de restauro e conservação de patrimônios históricos edificados, ligados, 

por exemplo, à arquitetura militar e religiosa (BOMFIM et al., 2016; SANTOS, 2013, 2015; 

VILLELA & TIRELLO, 2014).  

No entanto, para Steadman (1996), a arqueologia de assentamento também foi um dos 

campos de estudos responsáveis por aproximar a Arqueologia à Arquitetura: 

(…) recent studies do not represent the first attempts to investigate 

settlements and architectural remains in the archaeological record. 

Scholars working in the field of "settlement archaeology," initially in 

the New World (Steward, 1937; Willey, 1953) and then in the Old 

World (Adams, 1965, 1972; Braidwood, 1974; Butzer, 1976; Chang, 

1968), were partially responsible for "setting the stage" for more recent 

attempts to examine the built environment for the economic, ecological, 

and social information it clearly holds. Interest in such topics reached 

even beyond the archaeological discipline; Amos Rapoport has had an 

interest in topics that address architecture and its relationship to human 

culture, past and present, for over 25 years (Rapoport, 1969, 1976, 

1982, 1990a). Early ethnoarchaeological work by researchers such as 

Carol Kramer and Patty Jo Watson used architecture to address issues 

such as social organization, economic rank (Kramer, 1979, 1982), and 

subsistence patterns (Watson, 1979). (STEADMAN, 1996: 52). 

De qualquer forma, ao longo dos anos, a Arqueologia da Arquitetura se diversificou. Se 

primeiramente as pesquisas eram voltadas mais para Arqueologia Histórica, a partir da década 

de 80, a Arqueologia da Arquitetura também passou a abranger de forma mais consistente 

estudos relacionados à Pré-História. Entendendo a arquitetura enquanto cultura material, pré-

historiadores norte-americanos passaram a desenvolver trabalhos nessa área estudando 

estruturas semi-subterrâneas (pithouses) nos Estados Unidos, abrindo assim um caminho mais 

definitivo para a Arqueologia da Arquitetura na Pré-história. (COPÉ, 2006).  

Para Zarankin (1999, 2002, 2003), a Arqueologia da Arquitetura é uma linha de pesquisa 

bastante heterogênea, envolvendo, por exemplo, abordagens funcionalistas, que vêm a 

arquitetura enquanto resultado de adaptação ambiental, abordagens que relacionam as 

mudanças arquitetônicas a processos sociais e abordagens simbólicas e ideológicas da 

arquitetura.  
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Mas, para Moreira e Soares (2015), o estudo arqueológico da arquitetura precisa 

necessariamente envolver uma abordagem simbólica: 

(...) fazer uma arqueologia da arquitetura não é fazer uma história da arte ou 

da própria arquitetura. Embora alguns trabalhos dessa área detenham-se, 

sobretudo, na classificação e sistematização de estilos e fases construtivas, o 

objetivo dessa linha de pesquisa vai além, tendo em vista que entende a 

arquitetura como um artefato carregado de signos compartilhados 

culturalmente e que está em constante relação dialética com as pessoas. 

(MOREIRA & SOARES, 2015: 128). 

Pearson e Richards (1994) também defendem que o estudo simbólico da arquitetura, 

apesar de ser considerado quase impossível de ser realizado por arqueólogos, por ser 

supostamente muito subjetivo, é imprescindível para entender as configurações e 

transformações arquitetônicas, tendo que ser levado em consideração junto aos estudos 

funcionais (não funcionalistas), sociais, históricos. Para os autores, essas abordagens, ao invés 

de serem excludentes, se complementam.   

Segundo Markus (1993), a forma de uma construção (‘building’) e sua organização 

espacial, o material com o qual é construída, o tamanho e a forma dos aposentos, as decorações, 

a sua entrada e a forma como se dá o acesso de um cômodo ao outro, tudo isso está ligado à 

maneira pela qual esse espaço é significado socialmente e, assim, também está ligado a 

determinadas práticas e relações sociais.  

Three domains of society-in-history were identified: social practices, social 

relations and the subject. I suggested that people (‘subjects’) discover and 

create meanings in social relations, and these forms and are formed by their 

social practices – the things they do together. Designing and producing 

buildings are social practices. / A building’s form, function and space each 

has meanings in the field of social relations, each is capable of signifying who 

we are, to ourselves, in society and in the cosmic scheme of things. 

(MARKUS, 1993: 30). 

Ou seja, os aspectos funcionais, simbólicos e sociais das estruturas arquitetônicas se 

interconectam e, sendo assim, não podem ser estudados de forma completamente isolada.   Por 

isso Steadman (1996) afirma que a Arqueologia da Arquitetura envolve uma diversidade de 

pesquisas que relacionam o uso do espaço tanto a fatores econômicos, funcionais, sociais, como 

também a fatores simbólicos e psicológicos e que discutem inúmeros aspectos das estruturas 

sociais estudadas, como, por exemplo, relações de gênero. 
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Ao mesmo tempo, as características das construções arquitetônicas (como as 

características citadas por Markus), segundo Hodder (1994), têm uma ação direta no corpo, 

controlando, por exemplo, o movimento, o acesso e a interação das pessoas com o espaço 

arquitetônico e com o mundo a sua volta, sendo embebidas por significados específicos. Por 

isso, Pearson e Richards (1994) defendem uma arquitetura fenomenológica, já que a relação 

das pessoas com a arquitetura é baseada na experiência corporal, na qual a arquitetura 

estabelece rotas, gestos e movimentos corporais específicos. Sendo que, ainda de acordo com 

os autores, a agência da arquitetura na experiência corporal sempre está ligada a significados e 

discursos de poder determinados. 

Considerando essa relação entre arquitetura, poder e ideologia, Zarankin (2002) concebe 

arquitetura como uma forma de comunicação ou discurso não-verbal: 

Os prédios são objetos sociais, e como tais são carregados de valores e 

sentidos próprios de cada sociedade. No entanto, não são um simples reflexo 

passivo desta, pelo contrário, são partícipes ativos na formação das pessoas. 

Dito de outra forma, a arquitetura denota uma ideologia, e possui a 

particularidade de transformá-la em “real” (material), para desta forma 

transmitir seus valores e significados por meio de um discurso material. 

Assim, se considerarmos que os prédios são formas de comunicação não-

verbal, então estes podem ser lidos. (ZARANKIN, 2002: 39). 

Moreira e Soares (2015) também defendem essa visão da arquitetura enquanto um 

discurso não-verbal relacionado a ideologias que formam/domesticam as pessoas e as relações 

sociais. Sendo assim, como a arquitetura denota ideologia, estando relacionada aos sistemas de 

poder-saber, se baseando nos preceitos de Foucault, Zarankin deixa claro que a arquitetura pode 

funcionar como um mecanismo, estratégia ou tecnologia de poder (ZARANKIN, 1999, 2002, 

2003). A análise do Foucault sobre a arquitetura panóptica (exemplificada por escolas, 

hospitais, quartéis, prisões), que possibilita em seu espaço o controle e a vigilância constante 

dos supervisores sobre cada indivíduo (criança, doente, detento, soldado etc.), demonstra, antes 

de mais nada, como a arquitetura pode servir enquanto um mecanismo de poder e de 

disciplinação dos corpos:  

Este espacio cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en el que los 

individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos 

se hallan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados, 

en el que un trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en 

el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura jerárquica 

continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado 

y distribuido (...) todo esto constituye un modelo compacto del dispositivo 

disciplinario. (...) Prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo (...) por 
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el efecto de un poder omnipresente y omnisciente que se subdivide él mismo 

de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, 

de lo que lo caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. 

(FOUCAULT, 2002: 201). 

No entanto, por mais que a arquitetura esteja intrinsecamente relacionada a ideologias, 

discursos de poder e relações sociais, como Foucault e Zarankin colocam, ela não deve ser 

entendida, a meu ver, enquanto uma forma de comunicação ou de discurso não-verbal. Como 

já foi discutido neste capítulo, essa ideia, muito presente na primeira fase do Pós-

processualismo, de que a cultura material é como um texto que pode ser lido, acaba por 

desconsiderar que a base da experiência humana é sensorial. Sendo assim, essa noção acaba 

limitando, inevitavelmente, o estudo da cultura material, nesse caso, da Arquitetura, a uma 

análise linguística (seguindo os passos estruturalistas) e, portanto, não dando a atenção devida 

às experiências sensoriais; ignorando que a Arquitetura é, sobretudo, corporal, sensorial.  

Pallasmaa (2011), por exemplo, afirma que o significado da arquitetura está atrelado às 

reações que provoca e que são lembradas corporalmente, sensorialmente. Para o autor, não é 

possível falar de arquitetura sem falar do corpo, de seu movimento e dos sentidos, pois a 

arquitetura envolve a experiência existencial humana, que é sensorial. Ainda segundo o autor, 

a arquitetura não é um artefato independente e isolado, ela guia nossa experiência existencial, 

nossa vivência e compreensão multissensorial de mundo, estruturando nossa sociedade e vida 

cotidiana. Por isso, Pallasmaa (2011) afirma que a arquitetura não é apenas visual e 

abstrata/mental, é corporificada, é física, e que, por isso, toda experiência com a arquitetura é 

multissensorial. Sendo assim, porque tentar reduzir essa fisicalidade, corporeidade, 

sensorialidade à palavra, à linguagem? 

(...) as características de espaço, matéria e escala são medidas igualmente por 

nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos. A arquitetura 

reforça a experiência existencial, nossa sensação de pertencer ao mundo, e 

essa é essencialmente uma experiência de reforço da identidade pessoal. Em 

vez da mera visão, ou dos cinco sentidos clássicos, a arquitetura envolve 

diversas esferas da experiência sensorial que interagem e fundem entre si. 

(PALLASMAA, 2011: 39). 

É importante ressaltar que, por mais que haja determinadas arquiteturas que tentam 

realçar experiências relacionadas a alguns sentidos específicos, como a arquitetura moderna 

que valoriza a visão (arquitetura da retina), a experiência arquitetônica sempre é multissensorial 

(PALLASMAA, 2011). Por exemplo, os centros de detenção da ditadura civil-militar foram 

construídos dentro do modelo sensorial ocidental, moderno e ocularcentrista; ou seja, fazem 
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parte da arquitetura da retina. No entanto, isso não significa que outros sentidos não tenham 

composto as experiências cotidianas desses espaços, muito pelo contrário. Por isso, uma 

abordagem sensorial que quebre com uma prática científica primariamente visual é importante 

até mesmo no estudo de grupos, pessoas, sociedades e arquiteturas ocidentais e modernas.  

Me baseando então na ideia de arquitetura sensorial e arquitetura do poder, eu analisei 

os centros de detenção oficiais e clandestinos da ditadura civil-militar no Brasil a partir da 

perspectiva arqueológica e sensorial, tentando entendê-los enquanto mecanismos de poder 

estatal (ligados a Doutrina da Segurança Nacional e ao Terror ou Terrorismo de Estado) através 

da interpretação das experiências sensoriais vivenciadas pelos detentos nesses lugares. Foi por 

meio da abordagem sensorial que eu analisei como essa arquitetura ditatorial repressiva buscava 

disciplinar os corpos dos “subversivos”, “lindos” e “perigosos”, como Raul e Paulo Coelho 

colocaram na letra de Rockixe.  

Só que, para entender os centros de detenção, é necessário primeiramente refletir sobre 

as principais características dessa materialidade arquitetônica tão específica na qual eles se 

enquadram: a arquitetura prisional, construída, adaptada e utilizada especificadamente, como 

Foucault (2002) coloca, para o castigo e para a punição estatal e legal. 

 

1.3.3 A Arquitetura Repressiva e Disciplinar 

 

O estudo de Foucault sobre a disciplinação dos corpos na sociedade ocidental 

contemporânea e capitalista e o papel que o panóptico desempenha nesse processo é 

fundamental para discutir a arquitetura prisional. Ao debater o papel disciplinar que instituições 

como escolas, hospitais, quartéis e até mesmo fábricas desempenham na sociedade, o autor 

apresenta a prisão, o carcerário, como um modelo de justiça, de disciplina, para todas as outras 

instituições sociais. Afinal, é na “forma-prisão” que se aprende, se desenvolve e se transmite 

técnicas, práticas e, consequentemente, saberes voltados para a normalização do 

comportamento daqueles que são “indisciplinados” e “perigosos”. (FOUCAULT, 2002). 

De un extremo a otro de este sistema, que comprende tantas instituciones 

"regionales", relativamente autónomas e independientes, se trasmite, con la 

"forma-prisión", el modelo de la gran justicia. Los reglamentos de las casas 

de disciplina pueden reproducir la ley, las sanciones imitar los veredictos y las 
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penas, la vigilancia repetir el modelo policíaco; y por encima de todos estos 

establecimientos múltiples, la prisión, que es respecto de todos ellos una forma 

pura, sin mezcla ni atenuación, les da una especie de garantía estatal. Lo 

carcelario, con su largo desvanecido que se extiende del presidio o de la 

reclusión criminal hasta los encuadramiento difusos y ligeros, comunica un 

tipo de poder que la ley valida y que la justicia utiliza como su arma preferida. 

(FOUCAULT, 2002: 308-309). 

Ou seja, a prisão, na sociedade capitalista, se transformou em um importante mecanismo 

de controle social e o panóptico, para Foucault, foi crucial nesse processo (FOUCAULT, 2002; 

DAMÁZIO, 2010).  

O panóptico foi desenvolvido no final do século XVIII pelo filósofo Jeremy Bentham e 

se tornou o modelo arquitetônico para uma prisão “perfeita” (FOUCAULT, 2002). Seguindo 

preceitos iluministas, Bentham, assim como Cesare Beccaria e John Howard, vão implementar 

o que é conhecido como o “Período Humanitário do Direito Penal” (ESTECA, 2010), no qual 

se defendia o fim das “punições corporais” (torturas, execuções  etc.) vigentes durante a Idade 

Média e o início da punição dos transgressores sociais com o cárcere (DAMÁZIO, 2010; 

ESTECA, 2010). É o que Foucault coloca como a transformação da economia do poder do 

castigo, onde o suplício é substituído pelo aprisionamento (FOUCAULT, 2002). De acordo 

com Esteca (2010), se o cárcere antes era um meio para se conseguir punir, ele passou a ser a 

punição em si. 

Essa reforma jurídica, moral e institucional ocorreu tendo como justificativa premissas 

humanitárias que defendiam que o “transgressor” é também sujeito de direito (FOUCAULT, 

2002). Sendo assim, em vez do castigo ser aplicado por meio de agressões físicas, ele era 

aplicado com a privação da liberdade do sujeito e com a disciplinação comportamental do 

mesmo, objetivando a sua “reabilitação”, a sua “cura” (FOUCAULT, 2002; SUN, 2008). Como 

Foucault (2002) coloca, o castigo que antes se concentrava no suplício do corpo passou a se 

concentrar na transformação da “alma”, da conduta do detento, que então era “corrigida”, 

“coagida”, “educada”.  

No entanto, a ideia de recuperação da “alma” por meio do encarceramento não surgiu 

com a Reforma, ela é mais antiga e veio da penitência eclesiástica, realizada através da reclusão 

de transgressores em mosteiros e conventos na Idade Média, com o objetivo de fazê-los 

reconhecer os próprios erros e pecados (ESTECA, 2010). Inclusive, foi com base nesse conceito 

de penitência que foram construídas as primeiras prisões em contexto laico, as Casas de 

Correção (Houses of Correction), que surgiram no séc. XVI (ex.: prisão Bridewell na Inglaterra; 
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prisão Rasphuis na Holanda) (ESTECA, 2010) e se espalharam pela Europa perdurando até o 

século XIX (ex.: Casa de Correção de São Miguel, 1703, Roma; a Casa de Força de Ghent, 

1773, Bélgica) (ESTECA, 2010; GAVAZZA, 2014).  

As Casas de Correção tinham como escopo recuperar os indivíduos por meio do 

aprisionamento que, aliado ao trabalho e à disciplina (CIGEL et al., 2018; DAMÁZIO, 2010; 

GARBELINI, 2005; GAVAZZA, 2014; MONTARROYOS, 2014), se tornou útil 

economicamente e socialmente devido à possibilidade de exploração do trabalho de uma mão-

de-obra barata e ociosa (GAVAZZA, 2014; MONTARROYOS, 2014; PASTANA, 2012), 

acompanhando o desenvolvimento da economia mercantil (FOUCAULT, 2002).  

Foi tomando então como referência esse novo modelo de castigo - a prisão laica -

implementado pelas Casas de Correção, que a Reforma se iniciou (ESTECA, 2010; 

GAVAZZA, 2014; PASTANA, 2012). Por isso, o nascimento da prisão enquanto novo poder 

de castigo, para Pastana (2012), mesmo relacionado publicamente apenas ao seu caráter 

reformador e humanista, foi também uma tática econômica ao disciplinar os desordeiros e 

transformá-los em mão de obra; tática que persistiu no capitalismo industrial com a 

disciplinação das massas carentes para o trabalho fabril.  

Foucault (2002), por exemplo, esclarece que a mudança do castigo para o 

aprisionamento não envolve apenas a correção da conduta do sujeito de direito, como defendido 

pelos reformistas, envolve principalmente a constituição de corpos dóceis e úteis: 

Y finalmente lo que se trata de reconstituir en esta técnica de corrección, no 

es tanto el sujeto de derecho, que se encuentra prendido de los intereses 

fundamentales del pacto social; es el sujeto obediente, el individuo sometido 

a hábitos, a reglas, a órdenes, a una autoridad que se ejerce continuamente en 

torno suyo y sobre él, y que debe dejar funcionar automáticamente en él. Dos 

maneras, pues, bien distintas de reaccionar a la infracción: reconstituir el 

sujeto jurídico del pacto social, o formar un sujeto de obediencia plegado a la 

forma a la vez general y escrupulosa de un poder cualquiera. (FOUCAULT, 

2002: 134). 

O autor ainda completa afirmando que o verdadeiro objetivo da reforma não foi garantir 

a implementação definitiva do aprisionamento na sociedade por esse ser mais humanitário, mas 

por ser um poder de castigo mais regular, eficaz, constante e com um custo econômico e político 

menor, sendo o panóptico o dispositivo arquitetônico desse poder. O panóptico na época se 

apresentou como o aprimoramento da prisão, como a prisão perfeita, se tornando o principal 
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modelo de prisão, ou seja, o principal modelo da tecnologia do poder vigente (FOUCAULT, 

2002). Mas o que exatamente é o panóptico? 

A Reforma envolveu não apenas uma transformação moral e social. Para Esteca (2010), 

ela envolveu também, a partir da sistematização e aprimoramento de todo o conhecimento 

adquirido com as experiências das Casas de Correção, a criação de um saber científico que “(...) 

tinha como objeto a administração da prisão (o edifício na arquitetura, construção, manutenção 

e planos de funcionamento, incluindo esquemas contra fugas) e o tratamento dos presos (o 

isolamento, o trabalho, a instrução e a assistência para sua subsistência)” (ESTECA, 2010: 13). 

Com isso, as construções das prisões passaram a seguir critérios e modelos técnicos específicos, 

entre eles, o próprio panóptico (Figura 1) (CORDEIRO, 2005; ESTECA, 2010; GARBELINI, 

2005; SUN, 2008): 

Conocido es su principio: en la periferia, una construcción en forma de anillo; 

en el centro, una torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara 

interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una 

de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, 

una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra, que 

da al exterior, permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta 

entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un 

loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el efecto de la 

contraluz, se pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre 

la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos 

pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente 

individualizado y constantemente visible. El dispositivo panóptico dispone 

unas unidades espaciales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto. En 

suma, se invierte el principio del calabozo; o más bien de sus tres funciones 

—encerrar, privar de luz y ocultar—; no se conserva más que la primera y se 

suprimen las otras dos. La plena luz y la mirada de un vigilante captan mejor 

que la sombra, que en último término protegía. La visibilidad es una trampa. 

(FOUCAULT, 2002: 203-204). 

Percebe-se que um dos princípios básicos do panóptico era a vigilância ótica constante 

dos detentos, que ficavam isolados em celas individuais; até o nome do modelo arquitetônico 

reflete esse princípio: ótico=ver + pan=tudo (CIGEL et al., 2018). No entanto, essa vigilância 

possuía uma especificidade: para o detento ela se apresentava como total e constante, mesmo 

se na prática não o fosse; pois da torre central era possível visualizar todas as celas, mas os 

detentos nas celas não conseguiam visualizar se realmente havia guardas na torre (Figura 2). 

Para isso, Bentham propunha o uso de persianas nas janelas e de biombos na passagem de um 

cômodo para outro dentro da torre (compartimentada por divisões que a cortavam em ângulos 

retos). (FOUCAULT, 2002; GARBELINI, 2005). Dessa forma, no panóptico, para os detentos 

sempre havia a possibilidade de estarem sendo vigiados por alguém na torre central. 
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(ADRIANO, 2010; BUCHLI, 2013; CIGEL et al., 2018; CORDEIRO, 2005; ESTECA, 2010; 

GARBELINI, 2005; FOUCAULT, 2002). Com isso, segundo Foucault (2002), criava-se um 

estado de consciência no detento de uma vigilância permanente, garantindo assim um 

funcionamento automático do poder disciplinar. Buchli (2013: 94) corrobora com essa ideia e 

afirma que: 

The architectural innovation produced a new sensorial dimension with 

profound effects. It produced a new form of visuality wherein a single 

watchtower in the center produced an omniscient, “Godlike,” all-seeing eye 

peering into each individual cell (Werrett 1999: 17). The prisoners did not 

know whether they were actually being watched but could only presume they 

were. Enclosed within a cell observed by an all-seeing eye, prisons were 

designed not so much to punish as to produce a sense of conscious 

interiority—in short, a “conscience” or, as Foucault phrased it, produced the 

idea of the modern soul. 

 

Figura 1 - O modelo Panóptico. Fonte: Foucault (2002). 
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Figura 2 - Interior da Penitenciária Stateville, EUA, séc. XX. Fonte: Foucault (2002).  

 
 

De acordo com Foucault (2002), Bentham também chegou a pensar em incluir uma 

vigilância acústica no panóptico, com a utilização de tubos que sairiam das celas e iriam até a 

torre. Entretanto, como os tubos também permitiriam aos detentos escutar o que os guardas 

estivessem falando, ele descartou a ideia (FOUCAULT, 2002). 

Além da vigilância ótica, outra característica relevante do panóptico era o isolamento 

dos prisioneiros (ADRIANO, 2010; ESTECA, 2010; FOUCAULT, 2002). No panóptico, os 

detentos ficavam em celas individuais com portas direcionadas para a torre central; o que além 

de permitir a vigilância, deveria dificultar a comunicação sonora e, principalmente, visual de 

um detento com qualquer outro, assim como, o contato físico. As celas no panóptico eram 

construídas com o objetivo de não permitir a comunicação entre os presos (SOUSA, 2014): 

Cada cual, en su lugar, está bien encerrado en una celda en la que es visto de 

frente por el vigilante; pero los muros laterales le impiden entrar en contacto 

con sus compañeros. Es visto, pero él no ve; objeto de una información, jamás 

sujeto en una comunicación. La disposición de su aposento, frente a la torre 

central, le impone una visibilidad axial; pero las divisiones del anillo, las 

celdas bien separadas implican una invisibilidad lateral. Y ésta es garantía del 

orden. Si los detenidos son unos condenados, no hay peligro de que exista 

complot, tentativa de evasión colectiva, proyectos de nuevos delitos para el 

futuro, malas influencias recíprocas; si son enfermos, no hay peligro de 

contagio; si locos, no hay riesgo de violencias recíprocas; si niños, ausencia 

de copia subrepticia, ausencia de ruido, ausencia de charla, ausencia de 

disipación. Si son obreros, ausencia de riñas, de robos, de contubernios, de 

esas distracciones que retrasan el trabajo, lo hacen menos perfecto o provocan 

los accidentes. La multitud, masa compacta, lugar de intercambios múltiples, 

individualidades que se funden, efecto colectivo, se anula en beneficio de una 

colección de individualidades separadas. Desde el punto de vista del guardián 
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está remplazada por una multiplicidad enumerable y controlada; desde el 

punto de vista de los detenidos, por una soledad secuestrada y observada. 

(FOUCAULT, 2002: 204). 

Para completar, nas prisões da época, se os presos tivessem contato entre si, em horários 

de exercícios, refeições, trabalho  etc., esse contato era completamente vigiado e controlado 

pelos agentes institucionais, com o intuito não só de evitar complôs e revoltas, mas de impedir 

que se formasse cumplicidade entre eles e, com isso, uma população solidária. Todas as relações 

entre os presos eram vigiadas. (FOUCAULT, 2002). Segundo Foucault (2002), o isolamento e 

a solidão (resultante do isolamento) eram estratégias utilizadas para fazer o detento refletir 

sobre seus atos e, assim, sentir remorso; ou seja, eram estratégias para disciplinar a “alma” do 

detento. Além do mais, se o prisioneiro ficava isolado, era mais fácil observá-lo, conhecê-lo, 

categorizá-lo e, consequentemente, controlá-lo e discipliná-lo (FOUCAULT, 2002). De acordo 

com o autor, o isolamento permitia que o poder disciplinar fosse a influência mais forte sobre 

o preso, sendo a solidão uma condição básica para a submissão.   

A vigilância constante e o controle da comunicação e da relação entre os detentos 

(possível por meio do controle da distribuição espacial dos mesmos) eram combinados com a 

imposição de um cotidiano rígido, repetitivo e regular (FOUCAULT, 2002): 

El punto de aplicación de la pena (…) es el cuerpo, es el tiempo, son los gestos 

y las actividades de todos los días; el alma también, pero en la medida en que 

es asiento de hábitos. El cuerpo y el alma, como principios de los 

comportamientos, forman el elemento que se propone ahora a la intervención 

punitiva. (…) En cuanto a los instrumentos utilizados (…) [son] formas de 

coerción, esquemas de coacción aplicados y repetidos. Ejercicios, no signos: 

horarios, empleos de tiempo, movimientos obligatorios, actividades regulares, 

meditación solitaria, trabajo en común, silencio, aplicación, respeto, buenas 

costumbres. (FOUCAULT, 2002: 133). 

Ou seja, para o autor, por mais que a detenção almejasse a correção da “alma” do sujeito 

de direito, ela era alcançada por meio da materialidade da prisão e de seus efeitos nos corpos, 

nos gestos, nos movimentos dos detentos; para ele, essa tecnologia de poder sobre o corpo (a 

materialidade da prisão) era um instrumento central na disciplinação da “alma” do detento. 

Nesse contexto, Foucault (2002) apresenta o trabalho na prisão como uma das ferramentas 

disciplinarias mais importantes devido aos seus efeitos na mecânica humana: 

[El trabajo penal] No es como actividad de producción por lo que se considera 

intrínsecamente útil, sino por los efectos que ejerce en la mecánica humana. 

Es un principio de orden y de regularidad; por las exigencias que le son 

propias, acarrea de manera insensible las formas de un poder riguroso; pliega 

los cuerpos a unos movimientos regulares, excluye la agitación y la 
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distracción, impone una jerarquía y una vigilancia que son tanto más 

aceptadas, y se inscribirán tanto más profundamente en el comportamiento de 

los penados, cuanto que forman parte de su lógica (…) (FOUCAULT, 2002: 

245). 

Além disso, mesmo se concentrando na “alma” do detento, as táticas disciplinares nas 

prisões sempre envolveram alguma escala de suplício corporal mais direto, como racionamento 

alimentar, violência física, privação sexual etc. (FOUCAULT, 2002).  

Conclui-se então que a disciplinação da “alma” dos presos - envolvendo o controle de 

quando, onde e como os presos dormiam, acordavam, trabalhavam, se alimentavam, se 

movimentavam, se exercitavam etc. - era corporal e, portanto, sensorial e espacial. Por isso, é 

importante ressaltar que não só no panóptico, mas em outros modelos prisionais a ele 

contemporâneo, como os americanos Auburn e Filadélfia (Figura 3), que compartilhavam das 

mesmas táticas básicas para disciplinar as condutas dos “malfeitores” - a vigilância, o 

isolamento e o trabalho - (ADRIANO, 2010; CORDEIRO, 2005; ESTECA, 2010; 

FOUCAULT, 2002; GARBELINI, 2005; SUN, 2008), a disciplinação só se fazia possível 

através da materialidade arquitetônica desses locais e da sua influência na distribuição 

espacial dos indivíduos (FOUCAULT, 2002; ESTECA, 2010).  

Figura 3 – Plantas Baixas da Penitenciária de Auburn (1825) e da Penitenciária Estadual do Oriente da 

Filadélfia (1829) respectivamente. Fonte: Esteca (2010). 

 
 

Hancock e Jewkes (2011) corroboram com essa ideia e afirmam que a arquitetura celular 

das prisões do século XIX, além de colocar os detentos como “objects of maximum observation 

and knowledge”, formava um ambiente de compressão física que resultava na deprivação 

sensorial dos presos e na compressão psicológica dos mesmos, permitindo assim a produção de 
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uma subjetividade institucionalizada, dócil e dependente na população carcerária. Em outras 

palavras, o poder disciplinar é material, corporal/sensorial, espacial, arquitetônico; e a 

arquitetura, por sua vez, como discutido, também é ideologia e poder. 

Isso significa que, quando se fala de uma sociedade disciplinar e da produção de corpos 

dóceis e úteis, se fala também de uma arquitetura repressiva/controladora e de sensorialidade. 

Se pensarmos que, nessa época, como já foi abordado, se constrói na sociedade ocidental um 

modelo sensorial científico, cartesiano - onde a visão é tida como o sentido pelo qual é possível 

estabelecer a distância entre observador/objeto e, assim, alcançar a objetividade e construir um 

conhecimento verdadeiro sobre o mundo - então não é de se estranhar o papel central que a 

visão e o distanciamento entre observador/objeto exerceu na formação do modelo arquitetônico 

e disciplinar do panóptico. Por isso, também não é de se estranhar que o panóptico não só tenha 

sido o modelo de prisão mais utilizado em 1830-1840 (FOUCAULT, 2002), como tenha se 

tornado o mecanismo central do poder disciplinar da nossa sociedade, sendo implementado e 

adaptado em diversas instituições sociais: 

El Panóptico (…) debe ser comprendido como un modelo generalizable de 

funcionamiento; una manera de definir las relaciones del poder con la vida 

cotidiana de los hombres. (…) El hecho de que haya, aun hasta nuestros días, 

dado lugar a tantas variaciones proyectadas o realizadas, demuestra cuál ha 

sido durante cerca de dos siglos su intensidad imaginaria. Pero el Panóptico 

no debe ser comprendido como un edificio onírico: es el diagrama de un 

mecanismo de poder referido a su forma ideal; su funcionamiento, abstraído 

de todo obstáculo, resistencia o rozamiento, puede muy bien ser representado 

como un puro sistema arquitectónico y óptico: es de hecho una figura de 

tecnología política que se puede y que se debe desprender de todo uso 

específico. / Es polivalente en sus aplicaciones; sirve para enmendar a los 

presos, pero también para curar a los enfermos, para instruir a los escolares, 

guardar a los locos, vigilar a los obreros, hacer trabajar a los mendigos y a los 

ociosos. Es un tipo de implantación de los cuerpos en el espacio, de 

distribución de los individuos unos en relación con los otros, de organización 

jerárquica, de disposición de los centros y de los canales de poder, de 

definición de sus instrumentos y de sus modos de intervención, que se puede 

utilizar en los hospitales, los talleres, las escuelas, las prisiones. Siempre que 

se trate de una multiplicidad de individuos a los que haya que imponer una 

tarea o una conducta, podrá ser utilizado el esquema panóptico. (FOUCAULT, 

2002: 208-209). 

A importância do panóptico na construção dessa nova economia de castigo e da nossa 

sociedade disciplinar foi tão grande que os seus princípios básicos – de vigilância e controle 

permanentes e onipresentes – ainda estão presentes na arquitetura prisional (CIGEL et al., 2018; 

ESTECA, 2010; GARBELINI, 2005). Para Esteca (2010: 48), a “essência do modelo prisional 

permanece a mesma”, ou seja, a essência da arquitetura repressiva ainda se conserva mesmo 
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depois de tanto tempo. O controle dos horários, da comida, da movimentação, do contato entre 

os detentos, tudo isso ainda faz parte do cotidiano de instituições carcerárias atuais como 

delegacias, presídios, colônias penais etc. E a utilização de câmeras de segurança nesses locais 

pode ser entendida como um dos grandes exemplos da continuidade do “olhar vigilante” do 

século XIX (CIGEL et al., 2018).  Como Esteca (2010: 52) coloca, as prisões ainda apresentam 

os princípios de controle do panóptico: “(...) a separação física entre o funcionário e o preso 

(vigilância indireta plena), um número mínimo de postos de controle para a maior área 

controlada possível e, em cada posto, o domínio máximo e absoluto do espaço, além da 

“invisibilidade do poder””. 

Isto é, por mais que ao longo dos anos tenha surgido diferentes tipos de regimes de 

detenção (regime aberto e regime semiaberto), diferentes níveis de segurança (prisão de 

segurança mínima, média e máxima) e diferentes modelos arquitetônicos com distribuições 

espaciais específicas (como, por exemplo, prisões em esquema pavilhonar, espinhal etc.) (SUN, 

2008), a prisão permaneceu com o objetivo de corrigir a “alma”, o comportamento dos seus 

detentos.  A arquitetura prisional continuou sendo uma tecnologia de poder para a 

desconstrução do eu dos transgressores sociais através da disciplinação sensorial, da 

disciplinação de seus corpos, na tentativa de torná-los dóceis. 

Foi a partir dessa premissa básica sobre a arquitetura prisional que desenvolvi as 

discussões sobre como e quais estratégias sensoriais de disciplina e de resistência foram 

implementadas nos centros de detenção da ditadura por meio da materialidade desses lugares, 

sobre como o terror de estado foi arquitetado e como os presos políticos resistiram. Só que se 

deve levar em consideração que, apesar dos centros de detenção da ditadura poderem ser 

entendidos a partir dessa premissa, a desconstrução da identidade dos detentos ocorria por meio 

da utilização de uma violência sistemática e institucionalizada guiada por ideais e fins políticos 

específicos, relacionados a um Estado terrorista e a um sistema repressivo muito bem 

organizado. Ou seja, para compreender de forma mais precisa o funcionamento desses órgãos 

é preciso contextualizá-los, respondendo as seguintes questões: o que foi a ditadura civil-militar 

brasileira? Em qual contexto sociopolítico ela se estabeleceu? Quem representava o perigo para 

o regime e quem eram os “subversivos”? Como se deu a repressão política? 

 



 

 
 

2 A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL E SEU LEGADO MNEMÔNICO: 

O PORQUÊ DE UMA ARQUEOLOGIA DA REPRESSÃO E DA RESISTÊNCIA 

 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

 

Pelos campos há fome em grandes plantações 

Pelas ruas marchando indecisos cordões 

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores vencendo o canhão 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

 

Há soldados armados, amados ou não 

Quase todos perdidos de armas na mão 

Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição 

De morrer pela pátria e viver sem razão 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Somos todos soldados, armados ou não 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

 

Os amores na mente, as flores no chão 

A certeza na frente, a história na mão 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Aprendendo e ensinando uma nova lição 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

 

Pra não dizer que não falei das flores – Geraldo Vandré, 1968 

 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O “SURTO MILITARISTA” NO CONE SUL DA 

AMÉRICA LATINA 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial o mundo ficou polarizado, dividido em dois 

blocos, com o capitalismo, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte 

de um lado e o socialismo, a União Soviética e o Pacto de Varsóvia do outro. A disputa pela 
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hegemonia global entre esses dois blocos gerou um período de tensão no qual o medo de uma 

nova guerra mundial se fez sempre presente, apesar desta nunca ter de fato acontecido:  

A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou 

no que se pode encarar, razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, 

embora uma guerra muito peculiar. (...) Gerações inteiras se criaram à sombra 

de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar 

a qualquer momento, e devastar a humanidade. Na verdade, mesmo os que 

não acreditavam que qualquer um dos lados pretendia atacar o outro achavam 

difícil não ser pessimistas, pois a Lei de Murphy é uma das mais poderosas 

generalizações sobre as questões humanas (“Se algo pode dar errado, mais 

cedo ou mais tarde vai dar”). À medida que o tempo passava, mais e mais 

coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear 

permanente baseado na suposição de que só o medo da “destruição mútua 

inevitável” (adequadamente expresso na sigla MAD, das iniciais da expressão 

em inglês — mutually assured destruction) impediria um lado ou outro de dar 

o sempre pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Não aconteceu, 

mas por cerca de quarenta anos pareceu uma possibilidade diária. 

(HOBSBAWN, 1995: 174-75).  

Foi dentro desse contexto da Guerra Fria que os regimes civis-militares na América 

Latina ganharam vida (ALVES & BRANDO, 2013; BARETTA, 2014; BRASIL, 2007; 

BRASIL, 2014, 2014b; FUNARI et al., 2008b; LEITE, 2009; PEREIRA, 2013; REIS, 2005; 

SOARES & FUNARI, 2014; ZARANKIN & SALERNO, 2008). Afinal, de acordo com a 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) (BRASIL, 2007), poucos 

países conseguiram sair ilesos da tomada de um posicionamento político-econômico nessa 

arena bipolar e os países da América Latina não foram exceção: 

No pós-guerra, essa divisão entre influência norte-americana ou soviética se 

estendeu pelos cinco continentes. Ocorreram algumas iniciativas de 

independência em política e diplomacia, como, por exemplo, a criação do 

bloco dos países não-alinhados, a partir de 1955, o cisma sino-soviético dos 

anos 1960 e a resistência de Charles De Gaulle a uma liderança absoluta dos 

Estados Unidos ao longo do período. Na América Latina, entretanto, essas 

iniciativas de autodeterminação avançaram pouco. Prevaleceu até o final do 

século 20 a atitude de alinhamento automático com as posições norte-

americanas, com raras exceções. (BRASIL, 2007: 19). 

  Essas iniciativas de resistência à intervenção norte-americana na América Latina se 

traduziram nos movimentos nacional-estatistas que ocorreram, por exemplo, na Argentina 

(peronismo), na Bolívia (a revolução boliviana encabeçada por Paz Estenssoro), na Guatemala 

(governo de Jacobo Arbenz) e no Brasil (varguismo e trabalhismo) (BRASIL, 2007; REIS, 

2005). No entanto, como Reis (2005) salienta, esses movimentos não resistiram, enfraquecidos 

ou finalizados já na década de 50, dando lugar à intervenção norte-americana e aos regimes 

civis-militares.  
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Neste cenário político a Revolução Cubana de 1959 desempenhou um papel fundamental 

(ANJOS, 2012; BARETTA, 2014; BRASIL, 2007; BRASIL, 2014; FUNARI et al., 2008b; 

LEITE, 2009; RAPOPORT & LAUFER, 2000; REIS, 2005; SOARES & FUNARI, 2014). A 

Revolução Cubana demonstrou que a independência política e econômica dos países latino-

americanos em relação aos EUA era possível (LEITE, 2009). Sendo assim, aos olhos 

estadunidenses, essa revolução funcionou como um alerta da possível aproximação de outros 

países da região com o bloco soviético e, com isso, a América Latina adentrou de fato o campo 

de batalha da Guerra Fria (BRASIL, 2014; MOTTA, 2000). Foi visando estancar a Revolução 

Cubana que os EUA realizaram uma invasão frustrada ao país, que ocorreu na Baía de Porcos 

em 1961 e que fez com que Cuba recebesse mísseis soviéticos gerando grande tensão, e que os 

EUA providenciaram a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos (OEA)13 

em 1962. (BRASIL, 2014, PEREIRA, 2013, REIS, 2005). No entanto, as ações dos Estados 

Unidos não se restringiram à Cuba. Para evitar que outros países da região aderissem às políticas 

de esquerda, os EUA ofereceram suporte aos golpes militares e intensificaram a exportação de 

sua ideologia anticomunista para diversos países latino-americanos: 

Após a derrota norte-americana em Cuba e o episódio dos mísseis soviéticos, 

recrudesceu o medo dos EUA de “esquerdização” do continente. Os graves 

problemas sociais demandavam a implantação urgente de reformas de base – 

sobretudo a agrária – em meio a um cenário de efervescência política que se 

viu reforçado com a vinda de Che Guevara para o continente (1966), em sua 

frustrada tentativa de implantar o foquismo e a guerrilha rural na Bolívia. É 

desse modo que deve ser compreendida a estratégia norte-americana de apoiar 

política e logisticamente a ascensão de regimes militares, estendendo sua área 

de influência sobre estes países, comandados agora por ditaduras. (ANJOS, 

2012: 81). 

 Obviamente, antes da Revolução Cubana já existiam acordos militares e políticos entre 

os EUA e inúmeros países da América Latina; acordos que envolviam mecanismos de defesa 

coletiva e de solidariedade continental, assim como o reconhecimento do comunismo enquanto 

uma ameaça à paz (NETO, 2005). Com o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca 

(TIAR), assinado em 1947, e a criação, em 1948, da OEA, por exemplo, se oficializou uma 

 
13 “A OEA foi fundada em 1948 com a assinatura, em Bogotá, Colômbia, da Carta da OEA que entrou em vigor 

em dezembro de 1951. Posteriormente, a Carta foi emendada pelo Protocolo de Buenos Aires, assinado em 1967 

e que entrou em vigor em fevereiro de 1970; pelo Protocolo de Cartagena das Índias, assinado em 1985 e que 

entrou em vigor em 1988; pelo Protocolo de Manágua, assinado em 1993 e que entrou em vigor em janeiro de 

1996; e pelo Protocolo de Washington, assinado em 1992 e que entrou em vigor em setembro de 1997. / A 

Organização foi criada para alcançar nos Estados membros, como estipula o Artigo 1º da Carta, “uma ordem de 

paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua 

integridade territorial e sua independência”.”. Dados retirados da página da OEA: 

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/carta.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-31.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-50.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-58.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-56.html
http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp
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parceria entre os países americanos na qual um ataque a qualquer um desses países seria 

considerado um ataque a todos eles14. Além disso, já na década de 50, os EUA eram o maior 

fornecedor de armas e de treinamento militar na América Latina, graças ao Mutual Security Act, 

“instrumento jurídico que possibilitou uma série de acordos militares bilaterais efetuados, a 

partir de 1952, com todos os países da região (...)” (BRASIL, 2014: 225). Com isso, foram 

criadas missões militares em dezoito países da região e treinamento foi fornecido para os 

oficiais latino-americanos que visitavam regularmente as bases militares norte-americanas nos 

EUA ou no Panamá (Escola das Américas) (BRASIL, 2014). Só na Escola das Américas15 

estudaram aproximadamente de 60 mil oficiais da América Latina (QUADRAT, 2012). 

De acordo com Neto (2005), essas parcerias estabelecidas entre os países da América 

Latina e os Estados Unidos durante a Guerra Fria podem ser consideradas como uma herança 

de acordos realizados entre esses países durante a Segunda Guerra Mundial, período no qual 

ocorreram diversas conferências interamericanas (1939, 1940, 1942 e 1945) que resultaram, 

por exemplo, no fornecimento de matérias-primas de países latino-americanos para os Estados 

Unidos.  

Ou seja, a influência ideológica e militar norte-americana sobre a América do Sul era 

antiga. No entanto, ela se fortaleceu ainda mais na década de 60, em resposta principalmente a 

Revolução Cubana (BRASIL, 2007; LEITE, 2009) e ao medo dos Estados Unidos da 

aproximação dos movimentos nacional-estatistas ainda restantes, que defendiam reformas de 

base, ao comunismo (ANJOS, 2012; NETO, 2005). O que acabou resultando no apoio e/ou 

patrocínio estadunidense de diversos golpes militares que ocorreram na região (BRASIL, 

2007). Por consequência foram instalados regimes civis-militares de caráter anticomunista na 

Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, o que Leite (2009) denomina como o 

“surto militarista” na América Latina. 

Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), as Conferências 

dos Exércitos Americanos (CEA) também são frutos deste contexto, pois foram iniciadas na 

 
14 “Toda agressão de um Estado contra a integridade ou a inviolabilidade do território, ou contra a soberania, ou a 

independência política de um Estado americano, será considerada como um ato de agressão contra todos os demais 

Estados americanos.”. Artigo 28 do Capítulo VI (Segurança Coletiva) da Carta da Organização dos Estados 

Americanos, assinada em 1948, que criou essa entidade. Conteúdo retirado da página da OEA: 

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp 
15 “Como forma de disseminar a doutrina estadunidenses para os militares latino-americanos, o presidente Jonh 

Kennedy promoveu uma reelaboração da US Army School of Americas ou Escola das Américas. O novo centro 

de treinamento foi desenvolvido a partir da reformulação da Escola do Exército Americano, em funcionamento no 

Caribe desde 1946.”. (QUADRAT, 2012: 33).  

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp


A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL E SEU LEGADO MNEMÔNICO: O PORQUÊ DE UMA 

ARQUEOLOGIA DA REPRESSÃO E DA RESISTÊNCIA  86  
 _________________________________________________________________________________  

década de 60 para intensificar a parceria entre os exércitos do continente logo depois da 

Revolução Cubana. Já na reunião preparatória da I CEA, em 1960, nasceu a ideia do Curso 

Interamericano de Guerra Contrarrevolucionária que ajudaria na elaboração de estratégias que 

combatessem o comunismo e a subversão no continente. Este curso, dirigido pelo coronel 

argentino Alcides López Aufranc e que se fundamentava na doutrina francesa da Guerra 

Revolucionária, ocorreu em Buenos Aires, em 1961, e chegou a reunir militares de 14 países 

americanos, dentre eles, obviamente, os Estados Unidos. (BRASIL, 2014).  

A doutrina francesa de Guerra Revolucionária foi criada no contexto do processo de 

independência do Marrocos, da Indochina, Tunísia e Argélia (década de 50) e difundida na 

América Latina como uma tentativa de penetração da França no mercado de armamentos 

militares no continente16 (ARAUJO & MARIN, 2008). Tal doutrina também foi assimilada 

pelos EUA e passou a compor a já existente Doutrina da Segurança Nacional (DSN) norte-

americana17, que emergiu no final da Segunda Guerra, sendo muito difundida nos países latinos 

desde então (BRASIL, 2014; FERREIRA, 2012) através dos acordos e das ações político-

militares já explicitadas. De acordo com a doutrina norte-americana, os militares defendiam o 

país lutando pela hegemonia capitalista no mundo:  

A noção de segurança nacional ultrapassava, dessa forma, os limites de cada 

Estado. Os princípios dessa doutrina baseavam-se na acepção geopolítica de 

nação (sendo esta um único elemento, indivisível, que se exprime pelo 

Estado), na ideia de bipolaridade (o mundo estava dividido entre dois eixos, 

impondo a adesão dos países a um dos lados) e na concepção de uma guerra 

total. Todos estes elementos engendravam o chamado poder nacional, 

entendido como um instrumento da nação voltado ao “atendimento das 

necessidades da segurança e do desenvolvimento nacionais”. (BRASIL, 2014: 

336). 

E nesse cenário de luta pela hegemonia global através do controle da segurança nacional, 

a ideia de Guerra Revolucionária francesa caiu como uma luva. Lewandowski (1985) afirma 

que a Guerra Revolucionária diria respeito a qualquer conflito interno fundamentado na 

concepção marxista-leninista, auxiliado por conexões internacionais (que, por exemplo, 

patrocinavam as forças rebeldes) e gerado por um grupo de “subversivos” que se utilizariam de 

ação psicológica e violência para conquistar progressivamente o controle do país. A Guerra 

 
16 Segundo Bauer (2011), a doutrina francesa foi muito bem recebida no Brasil e na Argentina e a Escola de Guerra 

de Paris formou diversos militares, sendo que muitos deles foram militares de alto escalão. 
17 A doutrina norte-americana foi muito fomentada na década de 40 pelo presidente Harry Truman com a criação 

do Conselho Nacional de Segurança e também da CIA (Central Intelligence Agency) e na década de 50 com o 

National Security Council Report 68, que determinava que os EUA não estariam seguros enquanto houvesse 

comunismo em outros países.  (BRASIL, 2014). 
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Revolucionária, aos olhos dos Estados Unidos e da França, era então o meio pelo qual o 

socialismo tentava intervir nos países periféricos (ARAUJO & MARIN, 2008), como os latino-

americanos, e ela era caracterizada por ser sempre subversiva, universal e permanente 

(LEWANDOWSKI, 1985).  

Neste tipo de guerra tinha-se dois tipos de inimigos: os inimigos externos e internos. 

Para Ferreira (2012), os inimigos externos são representados pelas forças armadas soviéticas 

oficiais e seus aliados, já os inimigos internos são representados pelo “subversivo”, que poderia 

ser qualquer pessoa partidária do comunismo. Seguindo essa linha de raciocínio o “subversivo”: 

(...) é indefinido, serve-se do mimetismo e adapta-se a qualquer ambiente, 

utilizando todos os meios, lícitos e ilícitos, para atingir seus objetivos. 

Mascara-se e se disfarça de sacerdote ou professor, de aluno ou de camponês, 

de vigilante defensor da democracia ou de intelectual avançado, [...]; vai ao 

campo e as escolas, as fábricas e as igrejas, a cátedra e a magistratura [...]; 

enfim, desempenhara qualquer papel que considerar conveniente para 

enganar, mentir e conquistar a boa-fé dos povos ocidentais. (COMBLIM, J., 

1980: 47-48 e 144-49 apud BRASIL, 2014: 336). 

Sendo assim, como os inimigos comunistas, os “subversivos”, podiam estar em qualquer 

lugar e ser qualquer um, a violência utilizada de forma sistemática era tida, dentro da DSN, 

como uma das principais ferramentas para combater o inimigo interno do Estado, a “ameaça 

comunista” (ALVES & BRANDO, 2013). Por isso, a violência sistemática e institucional foi 

peça fundamental dos regimes civis-militares latino-americanos guiados por essa doutrina, 

como, por exemplo, o brasileiro: 

O uso generalizado e institucionalizado do clima de suspeição, dos sequestros, 

da tortura, dos desaparecimentos, das mortes criou nessas sociedades um 

“efeito demonstrativo”, que atingia não somente aqueles que eram vítimas 

diretas dessas práticas, mas também todo seu entorno social e familiar [...] [No 

Brasil] As práticas de repressão caracterizam-se, principalmente, pela prática 

da detenção-desaparição como metodologia central; o sequestro como forma 

de detenção; técnicas psicofísicas de destruição dos prisioneiros; a tortura 

como método institucional; técnicas destruidoras como a presença da morte, 

a ruptura com o mundo exterior, a perda da noção de tempo, a coisificação, os 

vexames psicofísicos, a tensão constante; a manipulação psicológica dos 

prisioneiros; o aniquilamento físico, mascarado pelos “enfrentamentos”, 

“suicídios”, “justiçamentos”, “acidentes” e “atropelamentos”; o efeito 

multiplicador do terror através da família da vítima etc. (BAUER, 2005: 5-6 

apud ALVES & BRANDO, 2013: 132). 

Todo esse conjunto de ideias de segurança nacional, guerra revolucionária e de inimigo 

interno, além de guiar os governos militares na América Latina, que eclodiram a partir década 
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de 60, também guiou todas as reuniões da CEA. Por isso não é de se estranhar que a CEA esteve 

por detrás de estratégias militares como, por exemplo, a Operação Condor: 

A CEA é apresentada como pano de fundo da Operação Condor no parágrafo 

46 da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

caso Gelman vs. Uruguai (2011) (...) A corte afirma que a CEA é “uma 

organização de segurança hemisférica inspirada na ‘doutrina de segurança 

nacional’, que se reunia em sessões secretas para discutir possíveis estratégias 

e acordos de atividades conjuntas”. (BRASIL, 2014: 228). 

 A Operação Condor, que funcionou na década de 70 (formalizada em novembro de 

1975), foi um sistema secreto de cooperação entre os governos militares dos seis países do Cone 

Sul da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai (BRASIL, 2014). 

O conceito de Cone Sul utilizado neste trabalho, que engloba esses seis países, segue a proposta 

de D’Araujo & Castro (2000):  

Trata-se de uma unidade [Cone Sul] que, como tantas outras, pode ser 

facilmente criticada, mas que, para nossos objetivos, possui em sua definição 

dois elementos históricos fundamentais. Em primeiro lugar, todos esses países 

viveram, em décadas recentes, sob governos militares autoritários. Desse 

modo, experimentaram questões relacionadas ao envolvimento direto da 

instituição militar na política, à transição de governos militares para governos 

civis, à consolidação das novas democracias e à discussão do papel que as 

Forças Armadas devem assumir nesse novo cenário. Em segundo lugar, esses 

países vivem hoje um esforço comum de integração em um bloco regional, 

através do Mercosul. Ou seja, existe uma coincidência entre o que estamos 

tratando por Cone Sul e o Mercosul (considerando que Chile e Bolívia são 

membros associados). (D’ARAUJO & CASTRO, 2000: 8). 

Além disso, a Operação Condor envolveu todos esses países, o que justifica ainda mais 

o agrupamento dos mesmos sob o termo Cone Sul nas discussões aqui apresentadas. Mas o que 

foi exatamente a Operação Condor? Essa operação organizou e executou diversas ações 

extraterritoriais, como atentados, tortura, assassinato, prisão, sequestro e desaparecimento 

forçado contra os opositores aos regimes militares de algum desses países que se encontravam 

exilados. (BRASIL, 2007; BRASIL, 2014). Mas essa operação só se tornou realidade porque, 

apesar dos regimes civis-militares dos países do Cone Sul apresentarem especificidades, eles 

compartilhavam a mesma orientação ideológica pautada na DSN e na ideia da Guerra 

Revolucionária, compartilhando, portanto, a mesma identidade: eram anticomunistas 

(BRASIL, 2014).  

Antes de partir para a discussão dessa operação internacional, gostaria de esclarecer que 

de forma alguma eu responsabilizo completamente os EUA pela implementação e manutenção 
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dos regimes ditatoriais do Cone Sul. Apesar de considerar e de tentar aqui elucidar brevemente 

a importância da sua influência nessa região na época, eu reconheço que a América Latina tinha 

(e ainda tem) uma cultura política pautada no autoritarismo e que, por isso, as ditaduras foram 

construções sociais fundamentadas no apoio e nos valores de suas respectivas sociedades civis 

(ROLLEMBERG & QUADRAT, 2011). Com isso esclarecido, agora é possível tratar da 

Operação Condor e sua relação com o Terrorismo de Estado. 

 

2.1.1 O Terrorismo de Estado no Cone Sul e a Operação Condor 

 

Sabe-se que a violência institucional e as violações dos direitos humanos, 

fundamentadas na DSN, se fizeram presentes em todas as ditaduras civis-militares do Cone Sul 

da América Latina, que contaram com diversas formas de apoio dos EUA (BAUER, 2007; 

FERNANDES, 2009; PADRÓS, 2005, 2008). Isso quer dizer que todos esses regimes se 

caracterizaram pela utilização do Terrorismo de Estado, que, segundo Bauer (2007), foi 

importado dos EUA a partir da ajuda técnica desse país com equipes e assessores especializados 

em tornar os métodos repressivos mais eficientes. O Terrorismo de Estado (ou Terror de Estado) 

pode ser concebido como um sistema de governo e de dominação política utilizada pelo Estado 

e suas instituições que têm como objetivo instaurar o terror, o medo na população (BAUER, 

2007, 2011; PADRÓS, 2005), que tem como objetivo instaurar a “cultura do medo”: 

As ditaduras civil-militares de segurança nacional e o Terrorismo de 

Estado marcaram inexoravelmente as sociedades do Cone Sul durante as 

décadas de 1960 a 1980, configurando esse período como um passado 

traumático (...) As estratégias utilizadas para disseminar o medo como forma 

de dominação política nessas populações basearam-se em refinados métodos 

de terror físico, ideológico e psicológico, apreendidos através da assimilação 

de outras experiências e do desenvolvimento de doutrinas próprias. As 

práticas que configuraram essas estratégias variaram em intensidade e 

extensividade conforme os casos, porém, configuram um “núcleo comum”, 

caracterizado pela produção de informações a partir da “lógica da suspeição”, 

pelo seqüestro como forma de detenção, pela realização do interrogatório 

refletindo a tradição inquisitorial das práticas policiais, pela presença das 

torturas físicas e psicológicas, mas, principalmente, pela utilização do 

desaparecimento forçado de pessoas, característica e especificidade da 

repressão desses regimes, e pela censura e desinformação. Acredita-se que, 

nesse período, foram desaparecidas aproximadamente 90 mil pessoas. Como 

conseqüência, houve a formação de uma “cultura do medo” como meio e fim, 

condição necessária e resultado procurado. (BAUER, 2011: 40 – grifo meu). 
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Fernandes (2009) afirma que a “cultura do medo”, além de ser disseminada através da 

estratégia repressiva da lógica de suspeição (ligada à ideia do “inimigo interno”, que podia ser 

qualquer um e estar em qualquer lugar, que todos eram suspeitos), também era disseminada por 

meio da “pedagogia do medo”, outra estratégia repressiva na qual as coerções e punições tinham 

um “efeito demonstrativo” para “dar o exemplo”, “ensinar” à população que ações ilícitas, 

transgressivas, sempre resultavam em punição; o que, segundo o autor, gerava um “terror 

permanente”:  

Instala-se um “terror permanente”, que atinge as situações mais corriqueiras 

do cotidiano, percebido no olhar autoritário do policial, no medo de expressar 

opiniões, de escutar determinadas músicas, de ler determinados livros, na falta 

de solidariedade que se estabelece, pois não pode haver comprometimentos 

pessoais nem políticos. É uma sensação de terror que paira no ar: pesado, 

asfixiante, claustrofóbico. (FERNANDES, 2009: 21). 

Outro ponto a ser considerado é a clandestinidade das ações repressivas do Terrorismo 

de Estado:  

A clandestinização de parte das ações repressivas e da sua autoria se tornou 

uma contradição muito curiosa no funcionamento do TDE. Levando em conta 

que um dos seus principais objetivos foi a geração de um medo global que 

devia atingir todo o espectro social, foi de fundamental interesse que suas 

requintadas práticas repressivas fossem reconhecidas para generalizar o medo. 

Entretanto, ao mesmo tempo, o Estado precisou dissociar-se dessas ações, 

negando sua autoria para não se envolver em situações embaraçosas que 

transgrediam normas jurídicas, sobretudo internacionais, e para evitar 

denúncias e acusações de desrespeito aos direitos humanos. Isso gerou uma 

dupla operacionalidade estatal: modalidades repressivas legais e ilegais 

coexistiam e se complementavam. (PADRÓS, 2008: 154) 

Essa dupla operacionalidade estatal, com a clandestinidade ligada aos órgãos oficias de 

poder, a meu ver foi o que permitiu que o Terrorismo de Estado fosse: abrangente (todos os 

setores da sociedade sofreram opressão), prolongado (esse sistema de governo foi utilizado até 

o final das ditaduras), indiscriminado (o uso das ações repressivas não teve limites), retroativo 

(com pesquisas dos históricos de vida das pessoas que eram então “classificadas”, 

“estigmatizadas”) e preventivo (a “cultura do medo” evitava que novos atos “subversivos” 

acontecessem) (PADRÓS, 2008). Além disso, segundo Padrós (2008), o Terrorismo de Estado 

também foi extraterritorial, ou seja, ele ultrapassou as fronteiras estatais dos regimes civis-

militares do Cone Sul. E é exatamente nesse contexto que entra a Operação Condor. A Operação 

Condor foi a internacionalização do Terrorismo de Estado (BAUER, 2007; BRASIL, 2014; 

CERVEIRA, 2009; PADRÓS, 2008; SOUZA, 2011). 
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Quadrat (2002) argumenta que a cooperação entre os Estados ditatoriais no Cone Sul já 

exista antes mesmo da Operação Condor e que o contexto da Guerra Fria e a difusão da DSN 

fez com que essa cooperação ganhasse outra dimensão levando à criação da operação: 

Tal intercâmbio se dava de diferentes formas, dentre as quais podemos 

destacar: cursos para a formação de oficiais, conferências bilaterais entre os 

exércitos, auxílio nas ações golpistas, circulação de material impresso como 

manuais e dicionários bem como da própria circulação de informações sobre 

elementos considerados “subversivos”. Desta maneira, podemos afirmar que 

a culminância deste intercâmbio foi a montagem da Operação Condor. 

(QUADRAT, 2002: 170-171). 

O acesso aos documentos do Departamento de Investigação da Polícia da Capital do 

Paraguai, os “arquivos do terror”, em 1992, foi de suma importância para entender a Operação 

Condor (BRASIL, 2014; QUADRAT, 2002; SOUZA, 2011). De acordo com essa 

documentação, o coronel chileno Manuel Contreras, diretor da DINA (Dirección de 

Inteligencia Nacional18), foi quem idealizou e organizou o “Sistema de Coordenação e 

Segurança” entre os países do Cone Sul (a Operação Condor), fundado em uma reunião 

realizada em 1975 em Santiago, convocada pelo governo chileno, com a presença de delegações 

da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, foi a “Primeira Reunião de Trabalho de Inteligência 

Nacional” (BAUER, 2007; BRASIL, 2014; QUADRAT, 2002; SOUZA, 2011). Nessa reunião 

o Brasil participou apenas como observador, só em 1976 o Brasil passou a fazer parte de fato 

da operação (BAUER, 2007). 

Contreras teria idealizado a Operação Condor para combater a “subversão” nos países 

da região e argumentava que os movimentos de esquerda desses países estavam se reunindo 

(QUADRAT, 2002), sendo necessário, portanto, um sistema de cooperação internacional para 

“(...) eliminar o comunismo e defender a sociedade ocidental e cristã.” (BAUER, 2007: 21). A 

Operação Condor teve três fases: 

O novo acordo político-militar procurou formalizar a união dos aparelhos 

repressivos do Cone Sul para neutralizar os opositores aos regimes autoritários 

da região. A operação desdobrou-se em três fases. Na Fase 1, houve a 

formalização da troca de informações entre os serviços de Inteligência, com a 

criação de um banco de dados sobre pessoas, organizações e outras atividades 

de oposição aos governos ditatoriais. Na Fase 2, aconteceram operações 

conjuntas nos países do Cone Sul e a troca de prisioneiros, mobilizando 

agentes da repressão local envolvidos na localização e prisão de opositores 

caçados por governos estrangeiros. A Fase 3 consistiu na formação de 

esquadrões especiais integrados por agentes dos países-membros, assim como 

 
18 Órgão repressivo da ditadura civil-militar chilena.  
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por mercenários oriundos de outros países (neofascistas italianos e cubanos 

anticastristas), que tinham por objetivo a execução de assassinatos seletivos 

de dirigentes políticos. Essa terceira fase, a mais arrojada e secreta, ficou 

caracterizada por execuções, como o assassinato de um ministro do governo 

Allende (1971-73) e o do ex-chanceler Orlando Letelier, morto por atentado a 

bomba executado por agentes da DINA em Washington, em setembro de 

1976. (BRASIL, 2014: 221-222). 

Mesmo com sede no Chile, é importante ressaltar que os agentes e os planos de ações 

da Operação Condor podiam estar ligados a superiores imediatos ou mais próximos, sem 

necessidade de ligação direta com o comando central (BRASIL, 2014; QUADRAT, 2002), o 

que dava mais dinamicidade para a operação. Além disso, também é importante salientar que 

os EUA foram corresponsáveis pelas ações da operação (PADRÓS, 2005). De acordo com o 

relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), a tecnologia avançada utilizada para 

a construção e utilização do banco de dados da Condor foi proporcionada pela CIA, que possuía 

o conhecimento necessário para a informatização dos dados criptográficos, tanto que a sede 

desse sistema de dados (Sistema Condortel), que permitia a comunicação entre os chefes de 

inteligência dos estados envolvidos, se localizava na Zona do Canal do Panamá, área militar 

estadunidense (BRASIL, 2014). Souza (2011) ressalta que os EUA também forneciam 

informações para o operativo através de suas agências militares. Para a autora, os Estado Unidos 

apoiavam essa integração porque a mesma era necessária no combate ao comunismo na 

América do Sul.  

No final, a Operação Condor que chegou a atuar inclusive na Europa, com atentado à 

bala na Itália contra o chileno Bernardo Leighton e sua esposa (QUADRAT, 2002), e que 

envolveu também o Peru e Equador (BAUER, 2007; BRASIL, 2007; BRASIL, 2014; SOUZA, 

2011) deixou um rastro de assassinatos e desaparecimentos: 

A documentação encontrada confirmou que na vigência da Operação Condor 

foram cometidos os assassinatos do ex-ministro chileno Orlando Letelier, 

assassinado nos Estados Unidos; do ex-presidente da Bolívia, general Juan 

José Torres (1970-1971), assassinado na Argentina; dos políticos uruguaios 

Zelmar Michelini e Héctor Gutiérrez Ruiz, assim como doutor Agustín 

Goyburú, dirigente do Movimento Popular Colorado, do Paraguai, e de vários 

ativistas políticos chilenos, argentinos, paraguaios e brasileiros. (SOUZA, 

2011: 160). 

De acordo com Paredes (2004), para a Comissão de Direitos Humanos da Argentina, a 

Operação Condor foi responsável por 4 milhões de exilados, 50 mil assassinatos, 30 mil 

desaparecidos e 400 mil prisões. Sem sombra de dúvidas a Operação Condor foi um dos 

capítulos mais assustadores da história da América Latina. Capítulo esse que só existiu porque, 
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como Funari et al. (2008b) pontuam, os países do Cone Sul se uniram a partir de uma prática 

consensuada que espalhou terror pelo continente. Isso demonstra que os regimes ditatoriais no 

Cone Sul não podem ser entendidos como processos isolados, que a ditadura militar no Brasil 

também não pode ser entendida como um processo isolado, muito pelo contrário. Por isso, eu 

decidi discutir primeiramente esse contexto internacional do Cone Sul da América Latina, da 

Operação Condor e da Guerra Fria, para então discutir a ditadura civil-militar brasileira. 

Apesar de não ter mencionado nessa discussão outras ditaduras latino-americanas, de 

países como Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e 

República Dominicana, é possível afirmar que a América Latina, nessa época, viveu um período 

caracterizado pela violação de direitos humanos e de direitos sociais que só começou a se 

modificar com o fim da Guerra Fria (SOARES & FUNARI, 2014). Segundo Soares & Funari 

(2014), até os países do continente que foram exceções aos golpes militares também tiveram 

que lidar com guerras civis, lutas armadas e regimes governamentais marcados por injustiças e 

desigualdades sociais, assim como violações aos direitos humanos.  

 

2.2 CONTEXTUALIZANDO A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL 

 

A ditadura se instalou no Brasil com o Golpe Militar de 1964, que depôs o governo de 

João Goulart, e, de certa forma, terminou em 1985 com a vitória de Tancredo Neves na eleição 

para presidência e com a constitucionalização das eleições diretas para Presidente da República, 

o que ocorreu em 1989 (CODATO, 2005). No entanto, antes de discutir o regime civil-militar 

no Brasil, é necessário entender por que o golpe aconteceu, em qual contexto sociopolítico ele 

ocorreu.  

Como já foi abordado neste capítulo, o desenvolvimento das ditaduras dos países do 

Cone Sul esteve diretamente conectado ao contexto da Guerra Fria, à difusão da DSN e à 

influência político-econômica estadunidense e, no caso do Brasil, não foi diferente.  

No final da Segunda Guerra Mundial, que aproximou o Exército brasileiro às forças 

armadas norte-americanas, as transformações no cenário político internacional reverberaram no 

Brasil a favor da redemocratização do país (BRASIL, 2014; KUCINSKI & TRONCA, 2013). 
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Com isso, o Estado Novo, comandado por Vargas, de caráter autoritário e nacionalista, não só 

perdeu o apoio popular (que reivindicava a anistia dos presos políticos) e o controle sobre a 

oposição nos meios midiáticos, como também perdeu apoio significativo dentro do Clube 

Militar, já com um crescente posicionamento pró-americano (KUCINSKI & TRONCA, 2013).  

Com relação ao Clube Militar, foi uma instituição de caráter intervencionista, 

que almejava interferir diretamente nas esferas de poder, ao contrário da ESG, 

mais voltada para a teoria e os estudos. O Clube Militar foi o local onde os 

militares do Exército puderam exprimir suas posições e correntes políticas, 

debatendo entre si a política nacional e internacional. Ele foi visto muitas 

vezes como uma tribuna militar. (...) O Clube era dividido essencialmente 

entre duas correntes opostas, uma auto-intitulada nacionalista, que defendia 

um modelo de industrialização com presença forte do Estado, e outra 

internacionalista, que acreditava que havia necessidade, para o crescimento 

industrial, da entrada do capital estrangeiro no país. Ambos desejavam o 

crescimento industrial, contudo diferiam quanto ao modo de atingir esse 

objetivo. (ATASSIO, 2007: 41). 

Vargas também sofreu forte oposição do partido União Democrática Nacional (UDN - 

conservador e liberal) que continha membros do alto escalão do Exército (ATASSIO, 2007; 

KUCINSKI & TRONCA, 2013).  Essa oposição ao seu governo resultou na sua renúncia e, em 

1946, um instável período democrático no país se iniciou com a eleição do General Dutra para 

presidência (BRASIL, 2014):  

Atento à importância crescente da economia norte-americana, e da hegemonia 

política dos Estados Unidos no processo global de reconstrução da ordem 

internacional durante o pós-guerra, o governo decidiu reforçar seu 

relacionamento com aquele país, promovendo a abertura da economia ao 

capital estrangeiro e favorecendo claramente a empresa privada. (BRASIL, 

2014: 87). 

Além da abertura econômica, no início do regime democrático, ainda no governo de 

Dutra, o Partido Comunista Brasileiro (PCB – nessa época chamado de Partido Comunista do 

Brasil) foi considerado ilegal e sindicatos e organizações afins foram suspensas acusados de 

serem comunistas e de tentarem causar desordem. Tudo isso enquanto a relação entre o Brasil 

e os EUA se fortalecia ainda mais. (BRASIL, 2014). 

Foi nesse período também, não por coincidência, que a Escola Superior de Guerra (ESG) 

foi criada, idealizada pelo general Oswaldo Cordeiro de Farias, além de três militares norte-

americanos (BRASIL, 2014; FERREIRA, 2012; LEWANDOWSKI, 1985). De acordo com 

Ferreira (2012), militares brasileiros que serviram com os EUA em uma campanha na Itália na 

Segunda Guerra, impressionados com a organização das forças armadas norte-americanas, 
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decidiram criar uma escola militar brasileira que seguisse o modelo das escolas militares 

americanas:  

A Escola Militar brasileira, criada pela Lei nº 785, de 20 de agosto de 1949, 

teve como modelos a Escola Nacional de Guerra e a Escola Industrial das 

Forças Armadas dos EUA e também, a experiência inglesa e francesa no setor. 

Foi organizada por uma comissão constituída por militares, em sua maioria 

oriundos da campanha da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, 

que, sob a coordenação do General Cordeiro de Farias, contou com a 

colaboração de uma missão especial norte-americana. Segundo a lei que a 

instituiu, a ESG seria «um instituto de altos estudos destinados a desenvolver 

conhecimentos necessários ao exercício de funções de direção e planejamento 

da segurança nacional», admitindo civis e militares em seus cursos. 
(LEWANDOWSKI, 1985: 211). 

Devido à influência norte-americana, a DSN e a ideia de Guerra Revolucionária, 

formaram a base ideológica da anticomunista ESG (FERREIRA, 2012; LEWANDOWSKI, 

1985). Inclusive, de acordo com Ferreira (2012), uma das principais autoridades conhecidas na 

área da DSN foi o general brasileiro Golbery do Couto e Silva, um dos fundadores da ESG. 

Segundo Lewandowski (1985), o manual básico da ESG possuía as principais teses da DSN. Já 

Quadrat (2012) afirma que a ESG alterava, conforme surgiam novas demandas em relação à 

segurança e desenvolvimento, o seu regulamento e os cursos ministrados, sendo um polo 

irradiador da DSN. 

Com o fim do governo Dutra, Vargas foi eleito para presidência em 1950. E, em 

continuação à política anticomunista no país, o PCB permaneceu ilegal e foi criada, em 1953, 

a nova Lei de Segurança Nacional (Lei nº 1.802) (BRASIL, 2014; PEREIRA, 2013), redigida 

de acordo com critérios da ESG (BARROS, 2001). 

No entanto, o novo governo de Vargas, caracterizado pelo nacionalismo (criou a 

Petrobras, a Eletrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico etc.) e pelo apoio 

às reformas trabalhistas (ele nomeou João Goulart, o Jango, como Ministro do Trabalho, que 

defendeu o aumento de salários-mínimos e os direitos trabalhistas), sofreu forte oposição no 

Congresso e no Clube Militar com o grupo internacionalista (BRASIL, 2014; KUCINSKI & 

TRONCA, 2013): 

O capital estrangeiro e seus sócios dentro do país compreenderam a intenção 

de Vargas e se prepararam para derrubá-lo novamente, como já o haviam feito 

em 1945. Em fevereiro de 1954, os jornais publicaram um “Manifesto dos 

Coronéis”, assinado por 80 oficiais que contavam com a vênia dos generais 

da camarilha militar que articulara o golpe de 1945 (Góis Monteiro, Dutra, 

Cordeiro de Farias, Eduardo Gomes). (KUCINSKI & TRONCA, 2013: 40). 
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Esse manifesto, que contou com coronéis que posteriormente ajudaram a realizar o 

golpe de 1964, não só criticava o governo de Vargas e sua agenda trabalhista, como o acusava 

de má administração e corrupção (BRASIL, 2014). A oposição ao Vargas era tão ferrenha que 

o partido UDN entrou com um pedido de impeachment baseado em acusações de corrupção, no 

entanto, esse pedido não teve votos suficientes (BRASIL, 2014). Em 5 de agosto de 1954, a 

situação piorou por causa do atentado ao jornalista Carlos Lacerda, ligado à UDN, grande 

opositor ao governo de Vargas. O atentado, cuja autoria foi reclamada pelo chefe da guarda 

pessoal de Vargas, terminou com a morte de um militar que fazia a segurança de Lacerda. 

(ATASSIO, 2007; BRASIL, 2014; KUCINSKI & TRONCA, 2013). Esse atentado foi o 

estopim para que a pressão pela renúncia de Vargas aumentasse, envolvendo a mídia e o alto 

escalão do Exército, levando-o ao suicídio (BRASIL, 2014; KUCINSKI & TRONCA, 2013). 

Para alguns estudiosos, o suicídio de Vargas, que gerou uma grande comoção nacional, tornou 

impossível os planos que a oposição tinha para retirar à força do poder o então presidente por 

meio de um golpe militar (ATASSIO, 2007). No próprio relatório final da CNV afirma-se que 

o suicídio de Vargas conseguiu desestabilizar os movimentos de oposição que pretendiam “(...) 

subverter a ordem constitucional vigente.” (BRASIL, 2014: 91). Eu corroboro com essa ideia, 

pois Juscelino Kubitschek, presidente eleito em 1955 depois da morte de Vargas, teve que 

enfrentar diversas tentativas de golpe que tentaram impedir sua posse.  

A então derrotada UDN questionou sem sucesso, na Justiça Eleitoral, a validade das 

eleições, pois Juscelino não havia ganho com a maioria absoluta (BRASIL, 2014). Já os antigos 

opositores militares ao governo Vargas, ligados à ESG e agora opositores ao JK, realizaram 

novas tentativas de golpes que, devido ao apoio do bloco nacionalista do Exército e do Ministro 

de Guerra Henrique Teixeira Lott, não obtiveram sucesso, levando à deposição do presidente 

interino Carlos Luz (golpista) e a sua substituição pelo presidente do Senado Nereu Ramos, 

situação que garantiu então a posse de JK em janeiro de 1956 (COIMBRA, 2000; LUFT, 2011). 

Ainda em seu governo, JK teve que lidar com mais dois atos de rebelião vindo das forças 

armadas: o levante de Jacareacanga, em fevereiro de 1956, e a rebelião de Aragarças, em 

dezembro de 1959 (COIMBRA, 2000). É importante ressaltar que, de acordo com Kucinski & 

Tronca (2013), muitos desses militares golpistas tinham feito parte da oposição à Vargas e, 

posteriormente, se envolveram ativamente com o golpe de 1964, o que demonstra a coesão e 

continuidade desse grupo: 

O que havia de permanente era a existência de um núcleo importante dentro 

das Forças Armadas que reivindicava para si a legitimidade de intervir na vida 
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pública, fora ou a despeito das normas constitucionais. Sublinhe-se aqui a 

notável continuidade do pessoal desse grupo, que não é de todo espantosa, 

dados os pequenos intervalos de tempo entre os diversos movimentos 

golpistas. Em contraste, as reações militares em defesa da democracia são 

combinações ad hoc, formadas ao sabor de circunstâncias ou do senso de 

oportunidade e da habilidade dos dirigentes políticos em foco. Nesse contexto, 

distingue-se em particular o governo Kubitschek, eleito pelo voto popular e 

homologado por um movimento militar, que conheceu durante praticamente 

todo o seu exercício uma trégua democrática. (BRASIL, 2014: 91-92). 

De qualquer forma, a trégua democrática, que durou a maior parte do governo de 

Juscelino, resultou em uma considerável estabilidade política e em um crescimento econômico 

baseado no investimento estrangeiro (BRASIL, 2014; KUCINSKI & TRONCA, 2013; REIS, 

2005). O próximo presidente, Jânio Quadros, que foi eleito em 1960 e que tomou posse em 

janeiro de 1961, iniciou seu governo com o apoio da direita (KUCINSKI & TRONCA, 2013). 

No entanto, Jânio perdeu esse apoio logo nos primeiros meses do seu mandato, devido, segundo 

Chiavenato (1997), a uma política externa desastrosa, na qual se declarou a favor da 

autodeterminação da Revolução Cubana, reatou relações diplomáticas com o Leste Europeu, 

apoiou a entrada da China na ONU e a independência de países africanos e ainda condecorou o 

astronauta soviético Iúri Gagárin e Che Guevara. Ele tentava, com a aproximação aos países 

soviéticos e uma Política Externa Independente, ampliar as relações econômicas do país, o que 

desagradou seu partido direitista UDN e o governo norte-americano. Soma-se a esse contexto 

as dificuldades econômicas que ele enfrentou com a diminuição do crescimento econômico do 

país e aumento da inflação. (KUCINSKI & TRONCA, 2013; REIS, 2005): 

A política econômica, na linha da ortodoxia monetarista, desagradava o setor 

industrial acostumado ao crédito fácil, sem conseguir segurar a inflação. A 

política externa independente irritava os setores conservadores sem angariar 

os apoios das esquerdas, desprezadas por Jânio. Quanto aos trabalhadores, 

frente à inflação crescente, recebiam promessas de austeridade... Enquanto 

isso, as reformas vagamente anunciadas e tão desejadas não se concretizavam, 

nem mesmo na forma de projetos consistentes. (REIS, 2005: 20). 

Sendo assim, Jânio acabou perdendo a governabilidade e renunciou em apenas alguns 

meses. Jango, seu vice, por outro lado, enfrentou problemas para tomar posse. Ele era 

considerado, pela oposição direitista, um herdeiro do nacionalismo populista de Vargas e um 

político muito ligado às reformas trabalhistas (lembrando que, como ministro de Vargas, ele 

propôs o aumento de 100% do salário mínimo), sendo visto, portanto, como um político muito 

próximo à esquerda, ao comunismo (ATASSIO, 2007; BRASIL, 2014; COIMBRA, 2000; 

KUCINSKI & TRONCA, 2013). Foi por isso que três ministros militares, apoiados pela 

oposição antigetulista e internacionalista, tentaram vetar a posse de Jango (ATASSIO, 2007; 
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KUCINSKI & TRONCA, 2013), argumentando que, em um sistema presidencialista, a sua 

posse, a posse de um “subversivo” comunista, levaria o país à desordem (BRASIL, 2014). Mas 

o golpe falhou, graças ao movimento legalista iniciado pelo governador Brizola (A Cadeia 

Legalista), que defendeu a constitucionalidade e que ganhou apoio popular, sindical e apoio de 

nacionalistas dentro do congresso e do exército (ATASSIO, 2007; COIMBRA, 2000; 

KUCINSKI & TRONCA, 2013; RAPOPORT & LAUFER, 2000; REIS, 2005). No entanto, os 

militares só recuaram depois de um acordo realizado que tornava nosso país parlamentarista 

(RAPOPORT & LAUFER, 2000; REIS, 2005), tirando assim poder das mãos de Jango como 

uma forma de evitar futuras reformas (COIMBRA, 2000): 

Afinal Jango assumiu o governo, em 7 de setembro de 1961, mas com os 

poderes presidenciais castrados, em um parlamentarismo híbrido, uma 

estranha fórmula constitucional em que se associavam um presidente 

enfraquecido e um parlamento fraco. Quanto aos golpistas, tiveram as 

posições preservadas, não sendo punidos. (REIS, 2005: 22). 

No governo de Jango, os movimentos sociais se inflamaram, operários fizeram greves, 

fortaleceram seus sindicatos, e camponeses ocuparam terras exigindo reforma agrária 

(BRASIL, 2014; KUCINSKI & TRONCA, 2013; RAPOPORT & LAUFER, 2000). Além 

disso, o presidente, que por meio de um plebiscito em 1963 conseguiu restabelecer o 

presidencialismo, avançou com seus projetos de reformas de base e nacionalistas (RAPOPORT 

& LAUFER, 2000). Entre os projetos de reformas de base, tinha-se a reforma agrária, a reforma 

urbana, a reforma bancária, reforma universitária etc. (CHIAVENATO, 1997; REIS, 2005). Em 

relação à economia: 

Seu programa político-econômico não implicava novidade: inscrevia-se na 

corrente mundial dos movimentos nacionalistas-reformistas que buscavam 

colocar em prática as aspirações nacionais de desenvolvimento e 

independência, e que desde fins dos anos 1950 se encarnavam em países como 

o Egito, Irã e Iraque. Corrente que, na esfera mundial, começava a incitar o 

interesse político da estratégia soviética, na medida em que essas aspirações 

reformistas e independentistas afetaram os interesses das potências 

“ocidentais” rivais. (RAPOPORT & LAUFER, 2000: 73). 

Além disso, a situação econômica do país era complicada, tinha-se uma grande dívida 

pública e inflação (ATASSIO, 2007; COIMBRA, 2000; BRASIL, 2014). Foi nesse contexto de 

crise econômica, acompanhada por um plano econômico governamental nacionalista e pelas 

propostas de reformas de base com a inflamação dos movimentos sociais, que a oposição dentro 

do setor político e das Forças Armadas reagiu, só que dessa vez, diferentemente do que ocorreu 
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com as outras ações golpistas, com apoio significativo de parte da sociedade civil 

(FERREIRA, 2004).  

Os grandes latifundiários e o empresariado (a elite), acompanhados do alto escalão da 

Igreja, com medo das grandes reformas e da forte intensificação dos movimentos sociais e 

trabalhistas, passaram a defender o golpe de estado (RAPOPORT & LAUFER, 2000). A 

influência da elite econômica no golpe e no subsequente regime foi tão importante que o 

historiador Bezerra de Melo (2012: 53), por exemplo, defende veemente a substituição do termo 

ditadura civil-militar pelo termo ditadura empresarial-militar que, segundo ele, foi “(...) 

implantada a partir de uma insurreição contrarrevolucionária das classes dominantes”. Penso 

que um dos melhores exemplos do papel que o empresariado desempenhou no golpe foi a ação 

da grande mídia na formação da oposição ao governo de Jango, tachado como comunista:  

A cadeia de terror psicológico dirigida a colocar a classe média contra João 

Goulart e contra as reformas de base não se limitava a explorar o fervor 

religioso. Os jornais se esmeravam em demonstrar que o comunismo chegava, 

que ia destruir tudo, que implantaria o terror no país. As acusações, pouco 

rebuscadas, resumiam-se em apresentar o comunismo como um regime em 

que todos os burgueses eram fuzilados, as mulheres, “socializadas”, enquanto 

os operários “brutos e analfabetos” dariam as ordens, as igrejas seriam 

fechadas e todas as terras expropriadas. (KUCINSKI & TRONCA, 2013: 54-

55). 

E essa ação da grande mídia deu resultado. De acordo com Atassio (2007), a Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo em 19 março de 196419, por 

exemplo, não só demonstrou o apoio da sociedade ao golpe, como compeliu os militares a 

realizá-lo. No entanto, a influência da classe média no golpe não pode ser entendida apenas 

como resultado de uma manipulação midiática baseada em um contexto geopolítico 

internacional.  

O apoio de diferentes setores da sociedade civil ao golpe e ao regime é compreensível a 

partir do momento que entendemos que “(...) o Brasil, assim como seus colegas do Cone-sul, 

sempre teve uma tradição política autoritária” (ROLLEMBERG & QUADRAT, 2011: 14). 

Chauí (1995: 74) afirma que o autoritarismo no país não se restringe às formas de governos 

e/ou aos regimes políticos (como o aqui estudado); para ela o autoritarismo é a estrutura da 

própria sociedade brasileira e enfatiza “Esta é visceralmente autoritária.”. Isso significa que a 

 
19 Envolveu cerca de 500 mil pessoas e não foi a única, ocorreram outras marchas contra-reforma em diversas 

cidades brasileiras (em resposta ao comício que Jango realizou no Rio de Janeiro, em 13 de março, que reuniu 350 

mil pessoas e no qual ele defendeu as reformas de base, inclusive a agrária) (REIS, 2005). 
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repressão e a violência política também não são exclusividades da ditadura civil-militar, 

fazendo parte da nossa história desde o colonialismo e a escravidão (D’ARAUJO et al., 1994). 

Para D’Araujo et al. (1994), a única diferença é que na ditadura civil-militar a repressão política 

teve o envolvimento direto e monopolizado das Forças Armadas. Ou seja, a ditadura foi, antes 

de mais nada, um reflexo da nossa própria sociedade; por isso, não é de se estranhar que ela 

tenha conseguido a simpatia e ajuda de uma parcela considerável da sociedade civil.  

Para Atassio (2007), o apoio da mídia, da igreja e da classe média ao golpe foi 

fundamental para que ele ocorresse, assim como o apoio dos Estados Unidos. Em relação aos 

EUA, nós não podemos esquecer que a Revolução Cubana ainda era um acontecimento recente 

e que “Washington não podia admitir outra Cuba, menos ainda uma de dimensões continentais 

como o Brasil, o país mais povoado e economicamente mais importante da América do Sul.” 

(RAPOPORT & LAUFER, 2000: 74). O desespero dos Estados Unidos pela retirada do Jango 

e do seu governo nacionalista e populista do poder era tão grande que, de acordo com Rapoport 

& Laufer (2000), a partir de 1962 eles passaram a financiar equipamentos e propagandas de 

grupos anti-Goulart, bloquearam fundos do FMI, suspenderam toda assistência ao governo 

federal, negociando ajuda financeira diretamente com os governadores da oposição, e 

investiram milhões de dólares nas campanhas de candidatos da oposição para as eleições 

parlamentares e estaduais desse mesmo ano. 

Sendo assim, com uma forte base de apoio da sociedade civil e sob o pretexto de crise 

econômica, de desordem, de corrupção e de uma suposta revolução comunista a caminho, 

ocorreu a Revolução de 1964 com um golpe militar em 31 de março: 

A direita tomou o poder com a tese de que só a revolução poderia salvar a 

democracia brasileira ameaçada pela corrupção e pela intenção da revolução 

comunista. Nesse sentido, a “revolução de 64” seria a redenção da sociedade 

brasileira, moralizando as instituições políticas, garantindo a segurança da 

nação e promovendo o desenvolvimento econômico. (MARTINS, 2016: 98). 

Esse golpe de Estado, realizado por uma Junta Militar com militares ligados à ESG, 

iniciou a ditadura civil-militar no país (KUCINSKI & TRONCA, 2013; MARTINS, 2016), 

sendo que não levou mais do que poucas horas para o presidente norte-americano, Lyndon 

Johnson, reconhecer o novo governo (BRASIL, 2014). Aliás, o golpe só não obteve ajuda direta 

dos EUA porque acabou não sendo necessária: 

Em 31 de março de 1964 foi aprovada uma operação sigilosa intitulada de 

Brother Sam. Esta operação consistia em dar apoio logístico, material e militar 
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aos precursores do golpe. Este apoio contemplava o envio para o Brasil de 

porta-aviões de ataque pesado, transportando armas, munições e outros 

recursos. Como a retirada de João Goulart da presidência brasileira não 

necessitou destes recursos, a operação Brother Sam foi cancelada antes 

mesmo de começar. (BORGES & NORDER, 2008: 2). 

  Entendido o contexto sociopolítico no qual ocorreu o golpe de Estado, agora é 

necessário entender o que foi a ditadura civil-militar brasileira. 

O regime civil-militar no Brasil pode ser dividido em pelo menos três fases. A primeira 

fase consistiu na consolidação do novo regime pelos militares da ESG por meio, 

principalmente, da implementação dos quatro primeiros Atos Institucionais (AI) no governo do 

marechal Castello Branco (BRASIL, 2007). A segunda fase, o período dos anos de chumbo, os 

anos mais repressivos do regime, teve início com o decreto do AI-5 em dezembro de 1968 

(ANJOS, 2012) e resultou na instalação de um aparelho de repressão que funcionou como um 

“poder paralelo do Estado” (BRASIL, 2007). Foi apenas com a posse do general Ernesto Geisel, 

em 1974, que se começa uma lenta e gradual abertura política no país, a terceira fase da ditadura 

(ANJOS, 2012; BRASIL, 2007). 

 

2.2.1 A consolidação da Revolução Militar  

 

Depois do golpe, no dia 9 de abril de 1964, a Junta Militar, agora o Comando Supremo 

da Revolução, publicou no Diário Oficial o primeiro Ato Institucional (AI), que iniciava a 

revolução militar no Brasil. Assinado pelos comandantes em chefe das três armas (Exército, 

Marinha e Forças Aéreas), esse ato estabeleceu que a Revolução dos militares era legítima 

porque atendia aos interesses da Nação. Além disso, ele concedeu direitos constitucionais à 

Revolução, legitimando-a e abrindo caminho para o começo da “limpeza” do comunismo e da 

subversão no país. (BRASIL, 2014). Essa foi a “primeira avalanche repressiva” que ocorreu no 

regime (BRASIL, 2007), com cassação de mandatos e de direitos políticos (que atingiu 

sindicalistas, militares e políticos), com milhares de prisões etc. (BRASIL, 2007; KUCINSKI 

& TRONCA, 2013):  

Centenas de inquéritos policial-militares (IPM) foram instaurados para 

eliminar a “subversão”, a corrupção na administração pública, nas escolas e 

nos quartéis. Os inquéritos se sucediam, superlotando as prisões; ao fim de 
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1964, computavam-se 30 mil presos políticos. (KUCINSKI & TRONCA, 

2013: 62). 

Membros de organizações como o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), a União 

Nacional dos Estudantes (UNE) e as Ligas Camponesas foram depostos e presos (BRASIL, 

2014). Além disso, esse ato também estabeleceu que a eleição presidencial ocorreria no 

Congresso que, pressionado pelas cassações e suspensões, elegeu em 11 de abril o marechal 

Castello Branco, iniciando um estado de exceção no país (BRASIL, 2014; KUCINSKI & 

TRONCA, 2013).  

No entanto, o governo de Castello Branco enfrentou oposição logo em seu início. Sua 

política econômica internacionalista não obteve o investimento estrangeiro necessário, segundo 

Reis (2005), por causa das desconfianças acumuladas ou por falta de condições gerais 

favoráveis. Isso fez com que a inflação não abaixasse de forma substancial, tornando o reajuste 

salarial insuficiente, e fez com que comerciantes e indústrias quebrassem (gerando pressão de 

políticos e de empresários contra o governo) (REIS, 2005). O assalariado, afetado por um 

reajuste menor que o da inflação, também enfrentou o aumento nas tarifas de telefone e de 

energia elétrica, o aumento do preço da gasolina, a rotatividade da mão de obra com a finalidade 

de diminuir os custos de produção e a impossibilidade de reivindicação pelos seus direitos 

(BRASIL, 2014). Sendo assim, o descontentamento foi geral: 

Não somente entre os derrotados, é claro, mas mesmo em setores expressivos 

da grande frente que havia apoiado o golpe. Líderes civis importantes do 

movimento vitorioso, como por exemplo Carlos Lacerda, preocupados com a 

impopularidade do governo, com o qual eram identificados pela opinião 

pública, e com a proximidade das eleições, previstas para 1965 e 1966, às 

quais deveriam se submeter, começaram a criticar a política econômica e pedir 

a cabeça dos seus responsáveis: Roberto Campos, ministro do Planejamento e 

Otávio Gouvea de Bulhões, da Fazenda, no que seriam acompanhados por boa 

parte da grande mídia conservadora, porém rebelde, às determinações 

governamentais. / Tais dissonâncias geravam brechas por onde penetraram as 

críticas de estudantes e intelectuais. (REIS, 2005: 40-41). 

Com esse descontentamento, as frentes de oposição política, que restaram depois do AI-

1, conseguiram vencer as eleições para governador da Guanabara (atual estado do Rio de 

Janeiro) e de Minas Gerais em outubro de 1965, fazendo o regime reagir com a promulgação 

do Ato Institucional nº 2 no mesmo mês (BRASIL, 2014; CHIAVENATO, 1997; KUCINSKI 

& TRONCA, 2013; REIS, 2005). O AI-2 dissolveu todos os partidos políticos, transformando 

o sistema pluripartidário em bipartidário, com o partido pró-regime, Arena (Aliança 

Renovadora Nacional), e de oposição, MDB (Movimento Democrático Brasileiro), além de 
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estabelecer eleições indiretas para presidência (BRASIL, 2014; CODATO, 2005; KUCINSKI 

& TRONCA, 2013). Além disso, com o AI-2, os crimes políticos que diziam respeito à 

segurança nacional passaram a ser julgados pela Justiça Militar (MATTOS, 2002). De acordo 

com Aquino (2004), se pela Lei de Segurança Nacional de 1953 os militares eram responsáveis 

pela segurança externa do país, com o AI-2, a segurança nacional e os inimigos internos 

“subversivos” comunistas passaram a ser de fato responsabilidade da Justiça Militar, o que 

fortaleceu a estrutura repressiva do regime. 

O AI-2 foi resultado da pressão que Castello Branco sofreu do bloco linha-dura das 

forças militares, comandado pelo marechal Artur da Costa e Silva, que o sucedeu na presidência 

(KUCINSKI & TRONCA, 2013): 

O avanço da linha-dura contribuiu para o enfraquecimento do governo 

Castello e para o aumento das desavenças dentro das Forças Armadas. Costa 

e Silva ganhava poder (...) conglomerando em torno de si todos aqueles que 

se encontravam descontentes com o mandato de Castello Branco, por 

considerarem-no fraco demais e não atingir os anseios da “revolução”, 

permitindo a expressão da oposição no Congresso, nos eventos culturais ou na 

mídia. O pico da discórdia aconteceu quando Castello recusou-se a cancelar 

as eleições diretas para governadores, fato que culminou com a vitória dos 

oposicionistas (...). (ATASSIO, A. 2007: 137). 

Os Atos Institucionais 3 e 4, promulgados no governo de Castello, também contribuíram 

para o enrijecimento do regime civil-militar. O AI-3 diminuiu ainda mais o alcance do voto 

popular, estabelecendo eleições indiretas para governadores (BORGES & NORDER, 2008; 

CHIAVENATO, 1997). Já o AI-4, promulgado em 7 de dezembro de 1966, revogou a 

Constituição de 1946 ainda vigente e estabeleceu que o projeto da nova Constituição, vindo da 

Presidência da República, deveria ser votado pelo Congresso Nacional. Em 24 de janeiro de 

1967, a Nova Constituição deu grandes poderes à presidência, especialmente em relação à 

segurança nacional e ao manejo das finanças públicas. (BRASIL, 2014).  

Vale a pena ressaltar que Castello, um dos membros da ESG, durante seu governo criou 

o Serviço Nacional de Informações (SNI) (em junho de 1964), que tinha como objetivo obter e 

processar qualquer informação a respeito da segurança nacional (BRASIL, 2007). Seu governo, 

assim como o de seus sucessores, foi regido pela DSN, que dava suporte à censura aos meios 

de comunicação, à diminuição dos direitos civis e aos atos repressivos que tentavam eliminar 

os inimigos externos e internos da Pátria (ANJOS, 2012; BRASIL, 2007): 
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O inimigo poderia estar em qualquer parte, dentro do próprio país, ser um 

nacional. Para enfrentar esse novo desafio, era urgente estruturar um novo 

aparato repressivo. Diferentes conceituações de guerra – guerra psicológica 

adversa, guerra interna, guerra subversiva – foram utilizadas para a submissão 

dos presos políticos a julgamentos pela Justiça Militar. (BRASIL, 2007: 22). 

Em relação ao aparato repressivo do governo de Castello Branco, o Centro de 

Informações da Marinha (CENIMAR) e os DOPSs (Departamentos de Ordem Política e Social) 

funcionaram como os principais órgãos de repressão. Kucinski & Tronca (2013) mencionam a 

importância da atuação do CENIMAR e do DOPS da Guanabara nesses primeiros anos do 

regime:  

De 1964 a 1966, grande parte dos presos políticos de todo o país, 

especialmente marinheiros e sargentos, era enviada ao quinto andar do 

Ministério da Marinha, situado no centro da cidade do Rio de Janeiro, para 

serem interrogados. O Cenimar ocupa, praticamente, o andar inteiro e, além 

de seus próprios agentes, contava com a ajuda de vários esbirros da polícia 

política (...) O DOPS e o Cenimar se revezavam nas torturas. (KUCINSKI & 

TRONCA, 2013: 66). 

De acordo com Bauer (2007), os DOPSs, ligados às secretarias estaduais de segurança 

pública, foram criados em alguns estados brasileiros entre as décadas de 20 e 30, em um 

contexto político marcado pelo fim da Primeira Guerra Mundial, pela Revolução Russa e pela 

criação do PCB (1922). Segundo a autora, essa polícia política tinha a função de acabar com 

movimentos populares considerados perigosos, estabelecendo a ordem política e social por 

meio do controle, da vigilância e da repressão. Durante o regime civil-militar, a estrutura dos 

DOPSs foi reformulada, militarizada e passou a funcionar de acordo com os preceitos da DSN 

(BAUER, 2007), se tornando um importante aparato repressivo da ditadura. 

O governo de Castello terminou em 15 de março de 1967 e o linha-dura Costa e Silva o 

substituiu, eleito de forma indireta pelo Congresso em 3 de outubro de 1966 (BRASIL, 2014); 

essa eleição foi marcada por ameaças e intimidações resultando em uma grande quantidade de 

votos nulos e brancos (REIS, 2005):  

Seu governo [de Costa e Silva] foi marcado por intensos protestos e 

manifestações sociais. A oposição ao regime militar cresceu em todo o país e 

a UNE organizou, no Rio de Janeiro, a Passeata dos Cem Mil. Em Contagem 

(MG) e Osasco (SP), greves de operários paralisaram fábricas como forma de 

protesto contra o regime. A guerrilha urbana começou a se organizar, formada 

basicamente por jovens definidos como sendo idealistas de esquerda que 

assaltavam bancos e sequestravam embaixadores para obterem fundos para o 

movimento de oposição armada e exigir a libertação de presos políticos. 

(COSTA & TAKAHAMA, 2015: 55). 
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Essa forte oposição popular (estudantil e sindical) à Revolução, juntamente à oposição 

política (ex.: o manifesto da Frente Ampla20 e o discurso, em setembro de 68, do deputado 

Márcio Moreira Alves do MDB que criticou a violência do regime) e às ações de lutas armadas 

(como a Ação Libertadora Nacional (ALN)21), pressionaram de tal forma o regime que a 

resposta foi o decreto do AI-5 e o início dos anos de chumbo da ditadura brasileira (BRASIL, 

2014; COSTA & TAKAHAMA, 2015; MATTOS, 2002).  

 

2.2.2 Os anos de Chumbo  

 

Antes do AI-5, assinado em 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva reprimiu com 

violência as insurgências contra seu governo (greves, manifestações, ações de guerrilhas etc.), 

por meio de prisões, torturas e assassinatos (ATASSIO, 2007). Ele também contou com a ajuda 

de atentados de grupos paramilitares de direita, como o Comando de Caça aos Comunistas 

(CCC) e o Movimento Anti-comunista (MAC) (MATTOS, 2002).  

Nesse caso, o decreto do AI-5 foi uma forma de solidificar de uma vez por todas o 

regime, dando mais poder ao executivo e atingindo direitos políticos e humanos. Por exemplo, 

com o AI-5, o Presidente da República ganhou o direito de fechar o Congresso, as Assembleias 

Legislativas e as Câmaras Municipais; demitir juízes; criar decretos e novos atos institucionais; 

suspender direitos políticos sem ter que enfrentar nenhuma limitação legislativa; e cassar 

mandatos de políticos no legislativo e executivo em nível federal, estadual e municipal. O AI-

5 também suspendeu o direito do habeas corpus para crimes relacionados à segurança nacional, 

como também à ordem econômica e social. (ATASSIO, 2007; BRASIL, 2014; 

CHIAVENATO, 1997; CODATO, 2004; KUCINSKI & TRONCA, 2013; MATTOS, 2002). 

Além disso, o AI-5 estabeleceu que as ações presidenciais não eram passíveis de recurso legal, 

excluindo qualquer influência do judiciário em todas as suas ações e decisões (BRASIL, 

 
20 “Criada em 1966, a “Frente Ampla”, foi um movimento agregador de expressivas lideranças políticas nacionais 

que defendiam a volta do regime democrático. Composta por Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, 

entre outros, a Frente divulgou, em março de 1967, um manifesto no qual propunha a anistia geral e a elaboração 

de uma nova Constituição, que garantisse o direito de greve, a pluralidade dos partidos e, ainda, o restabelecimento 

das eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos das capitais.” (MATTOS, 2002: 18).  
21 Criada em 1967, a ALN foi uma das principais guerrilhas que atuou no estado de São Paulo durante o regime 

militar (MATTOS, 2002).  
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20014). Ou seja, com o AI-5 e a concentração do poder nas mãos da presidência e, assim, dos 

militares, a repressão e a censura da população e da mídia (jornais, televisão, rádio e revistas) 

aumentaram, a tortura se institucionalizou e os anos de chumbo se iniciaram (ATASSIO, 2007).  

Depois de oficializado o AI-5, como era de se esperar, houve cassações de deputados e 

senadores, no judiciário teve-se casos de aposentadoria compulsória e o Congresso e 

assembleias legislativas foram realmente fechados (BRASIL, 2014). O regime tirou proveito 

da situação para criar toda uma base legislativa para a repressão, com outros atos institucionais, 

decretos-leis e uma emenda constitucional (MATTOS, 2002). O AI-7, de 26 de fevereiro de 

1969, que suspendeu as eleições do executivo e legislativo em nível federal, estadual e 

municipal, dependendo do Presidente da República o estabelecimento de novas eleições, é um 

bom exemplo dessa situação (BRASIL, 2014).  

Em agosto de 1969, Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e uma junta militar 

provisória governou o país até a posse do general Garrastazu Médici em outubro do mesmo ano 

(para sua eleição o Congresso foi reaberto). Mas antes da posse de Médici, a junta militar 

provisória criou uma nova Lei de Segurança Nacional (898/69), em setembro de 1969, que 

aumentou o tempo de prisão para alguns delitos, além de ter estabelecido prisão perpétua e pena 

de morte para membros da luta armada responsáveis por assassinatos (BRASIL, 2007; 

CHIAVENATO, 1997; MATTOS, 2002).  Essa junta militar também criou a primeira Emenda 

Constitucional, que adicionava à Constituição de 1967 os atos institucionais criados a partir do 

AI-5, consolidando assim uma base legislativa forte para a estrutura repressiva do regime, que 

Médici acabou herdando (COSTA & TAKAHAMA, 2015; MATTOS, 2002). Com essa 

legislação, o presidente e o regime civil-militar tiveram mais poderes para aplicação da Lei de 

Segurança Nacional (CHIAVENATO, 1997; MATTOS, 2002) e, com isso, mais poderes para 

utilizar os métodos repressivos mais sórdidos (BRASIL, 2007). 

De acordo com o relatório final da CNV, foi então no governo Médici que a ditadura 

civil-militar brasileira “atingiu sua forma plena” (BRASIL, 2014). Foi em seu governo que o 

aparato repressivo foi fortalecido com a criação, em 1970, dos Destacamentos de Operações 

Internas e Centros de Operações de Defesa Interna (DOI-CODIs), inspirados pela atuação de 
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sucesso da OBAN (Operação Bandeirante)22, em São Paulo, no combate aos grupos de esquerda 

(AQUINO, 2004; BRASIL, 2014): 

A medida [criação dos DOI-CODIs] oficializou o comando do Exército no 

combate à oposição. Cada CODS passou a contar com um ou mais 

Destacamento de Operações e Informações (DOI), encarregado de executar 

prisões, investigações e interrogatórios. Tratava-se de unidades de 

inteligência, especializadas em operações (...) Os DOI-CODI eram 

comandados por oficial do Exército, em geral, major ou coronel, e tinham 

orçamento regular. Para a instrução de inquéritos encaminhados à Justiça, os 

DOI se articulavam com o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) 

e o DPF. Assim, o DOI-CODI se encarregava dos interrogatórios e remetia os 

presos indiciados ao DOPS ou à DPF [Departamento da Polícia Federal] para 

a formalização do inquérito. / Os DOI eram órgãos operacionais dos CODI, 

destinados ao combate direto aos grupos de oposição ao regime militar. Pelas 

características de sua atuação, os DOI podiam aperfeiçoar suas estruturas, 

sempre que houvesse modificação da tática e no modo de agir das 

organizações consideradas subversivas. Instalados em todo o território 

nacional, tinham particularidades, mas seguiam a regra geral de centralizar 

todas as informações relativas ao combate das ações de resistência à ditadura. 

Nos estados, após seleção, policiais civis e militares ficavam à disposição do 

comando do Exército na área, que os encaminhava ao DOI, que também 

recebiam militares da Marinha e da Força Aérea, além de agentes da Polícia 

Federal. Com esse corpo integrado por policiais e militares era possível 

conjugar a experiência das polícias no combate ao crime e em técnicas de 

investigação e interrogatório, com a disciplina e o planejamento característico 

das Forças Armadas. (BRASIL, 2014: 138-139). 

 Entre 1970 e 1971 foram criados nove DOI-CODIs em diferentes cidades, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Recife, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Belém, Fortaleza e, 

em 1974, em Porto Alegre; todos com objetivo de combater o inimigo interno inspirados e 

guiados pela DSN (BRASIL, 2014).  

Também foi a partir de 1970, no governo de Médici, que os Centros Clandestinos de 

Detenção (CCDs) começaram a funcionar de forma regular e sistemática no país (BRASIL, 

2014c):  

 
22 “Ainda ao final da década de 60, o instrumental repressivo do regime encontrava-se assustado com o que 

considerava o avanço das forças “subversivas”. (...) Tornava-se necessário, na visão dos setores repressivos do 

regime, um braço armado ágil que desbaratasse tais agremiações clandestinas. Foi criada (de forma ilegal, não 

prevista em lei), como projeto-piloto, a chamada Operação Bandeirante (OBAN) em São Paulo. Financiada por 

empresários de diferentes setores, sua especificidade era congregar os mais diversificados representantes dos 

serviços de segurança: Polícias Civil e Militar dos Estados, Polícia Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica. A 

chefia, geralmente, recaía sobre o representante do Exército (a força em terra). Entre 1969 e 1970, a Oban agiu, 

amedrontou, destroçou, torturou, matou e desapareceu com elementos de diversas agremiações clandestinas (...) a 

Dissidência Comunista da Guanabara (DI-GB) (...) e a Ação Libertadora Nacional (ALN), do famigerado 

revolucionário Carlos Marighella (abatido a tiros em São Paulo, em 4 de novembro de 1969) e do não menos 

temido (pela repressão) Joaquim Câmara Ferreira, vulgo “Velho” ou “Toledo”.” (AQUINO, 2004: 102). 
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Parte constitutiva do sistema DOI-Codi, esses locais clandestinos 

representavam o aspecto mais invisível, obscuro e desconhecido do 

funcionamento dos órgãos de informação e segurança interna daquele período. 

(...) Tais centros não eram utilizados apenas para o extermínio, mas eram 

efetivamente importantes para a tortura de militantes que, porventura, não 

estavam marcados para morrer, mas antes eram vistos pelo sistema como 

potenciais colaboradores, os infiltrados (denominados “cachorros”). (TELES, 

2011: 142). 

 A CNV conseguiu levantar informações sobre pelo menos 16 CCDs, espalhados por 

vários estados brasileiros (Pará, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná), que compuseram o aparato de inteligência 

e repressão da ditadura até os anos de 1975-76. Os CCDs foram o caminho encontrado pelo 

Estado para burlar sua própria legislação a fim de atuar sem nenhum tipo de limite e/ou restrição 

(legislativa e judicial) na repressão dos opositores ao regime. (BRASIL, 2014b, 2014c). Ou 

seja, a ditadura civil-militar brasileira, assim como as dos nossos colegas do Cone Sul, também 

utilizou estruturas clandestinas para repressão política, uma estratégia relacionada à dupla 

operacionalidade do Terrorismo de Estado (PADRÓS, 2008). 

Nessa fase da ditadura civil-militar, por meio de investigações sigilosas, sequestros, 

torturas e assassinatos, as Forças Armadas, com o Poder Executivo, o Conselho de Segurança 

Nacional e o Serviço Nacional de Informações, tentaram extinguir qualquer movimento de 

oposição ao governo militar, agindo através dos DOI-CODIs, dos DOPSs, das delegacias 

regionais da Polícia Federal, do Centro de Informações do Exército (CIE), do Centro de 

Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA), do Centro de Informações da Marinha 

(CENIMAR), da Auditoria Militar (BRASIL, 2007; FECHER, 2016) e dos CCDs. E a 

construção desse aparato repressivo teve envolvimento direto de empresas privadas (FECHER, 

2016), que chegaram a financiar compras de materiais para a montagem dos centros de detenção 

como armas, munição, automóveis, aparelhos de comunicação etc. (BRASIL, 2014). Mas o 

sistema repressivo, além de contar com a Justiça Militar e suas auditorias e com os órgãos de 

informações e de repressão policial, contou também com os órgãos de censura.  A censura foi 

uma importante ferramenta de repressão política do regime, fortalecida e “sistematizada” 

durante os anos de chumbo: 

A partir do final de 1968, o Estado se aparelhou, burocrática e juridicamente, 

para atuar como censor implacável das manifestações culturais. Alguns fatos 

jurídicos e burocráticos traduzem esse processo. Em primeiro lugar, foi 

promulgada uma nova lei de censura (Lei 5.536, novembro de 1968), voltada 

para obras teatrais e cinematográficas, que criou o Conselho Superior de 

Censura. Logo depois, surgiu o famigerado Decreto-Lei 1.077, de janeiro de 
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1970, que estabeleceu a censura prévia sobre materiais impressos. Em 1972, 

no âmbito da Polícia Federal, surgiu a Divisão de Censura de Diversões 

Públicas (DCDP). Com a criação do Sigab, em 1971, desenvolveu-se a prática 

da autocensura nas redações de periódicos da grande imprensa, guiada pelos 

“bilhetinhos” emitidos de Brasília, contendo a lista dos assuntos proibidos. Se 

a censura de temas políticos seria abrandada a partir de 1977, a censura a temas 

morais no campo das diversões públicas continuaria vigorosa até o final do 

regime militar. (NAPOLITANO, 2011: 152). 

No entanto, se houve um fortalecimento da repressão política no governo de Médici, 

por outro lado, foi nessa época que as atividades de lutas armadas e guerrilhas se intensificaram 

(KUCINSKI & TRONCA, 2013; REIS, 2005; SANTOS, 2009), tanto que, para Almeida 

(2011), os anos de 1969 e 1970 foram os anos do apogeu das guerrilhas. Isso porque, de acordo 

com Santos (2009), depois do auge das manifestações no governo de Costa e Silva, com o 

decreto do AI-5 e com a perseguição, prisão e morte de líderes estudantis e partidários, a opção 

deixada para os opositores foi a clandestinidade e a radicalização. Mas quais foram os grupos 

que optaram por “pegar em armas” na ditadura? 

Das organizações de esquerda que atuaram no país nessa época, praticamente todas 

foram formadas por dissidentes do PCB (Partido Comunista Brasileiro) (ANGELO, 2011), 

acusado de “imobilização política” por recusar a opção de confronto armado (ALMEIDA, 

2013; HUR, 2012). E, ao longo dos anos, os grupos dissidentes do PCB se dividiram em vários 

outros grupos armados: 

O que se viu nos anos seguintes ao golpe foi uma profusão de siglas de 

organizações revolucionárias, sendo boa parte delas criadas por causa de 

rachas em seus agrupamentos de origem – muitas vezes em torno de 

discordâncias relativamente pequenas – ou em razão das derrotas impostas 

pela repressão, o que exigia a reorganização dos quadros remanescentes em 

novas organizações. Agrupamentos como o Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB), a Ação Libertadora Nacional (ALN), os Comandos de Libertação 

Nacional (COLINA), a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), o 

Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), a Vanguarda Armada 

Revolucionária (VAR-Palmares) e o Movimento Revolucionário 8 de outubro 

(MR-8) estiveram entre as principais organizações armadas da época. Foram 

elas as responsáveis pelas ações de maior impacto político e de maior retorno 

financeiro e logístico para a guerrilha brasileira. (ANGELO, 2014: 60). 

De 1967 a 1972 as ações armadas se concentraram em áreas urbanas e de 1973 a 1974 

em áreas rurais (ANGELO, 2011). Isso aconteceu porque mesmo a esquerda acreditando que a 

revolução deveria começar no campo, ela precisava obter recursos e fazer propagandas de suas 

propostas; além disso, com as “baixas” sofridas pelos movimentos devido ao sistema repressivo 

ditatorial, as ações urbanas se tornaram ainda mais importantes para a sobrevivência dos grupos 
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armados. (ANGELO, 2014). Por isso esses grupos se concentraram em “(...) ações armadas 

como saques a banco e seqüestros de personalidades políticas a fim de financiar a luta e a 

preparação para a guerrilha almejada pelos que defendiam a luta armada” (SANTOS, 2009: 

102). A expropriação de armas também foi uma ação comum desses opositores (KUCINSKI & 

TRONCA, 2013).  

Como exemplo das ações urbanas que obtiveram mais repercussão temos: o sequestro 

do embaixador dos EUA, Charles Burke Elbrick, feito pela ALN e MR-8 em 1969 no Rio de 

Janeiro, que resultou na libertação de 15 presos políticos; o sequestro do embaixador da 

Alemanha, Ehrenfried von Holleben, feito pela ALN e VPR em 1970 no Rio de Janeiro, que 

resultou na libertação de 40 presos políticos; o sequestro do embaixador da Suíça, Giovanni 

Bucher, feito pela VPR em 1970 no Rio de Janeiro, que resultou na libertação de 70 presos 

políticos (ALMEIDA, 2013); o roubo ao Hospital Militar do Cambuci e a ofensiva com bomba 

no Quartel General do II Exército em São Paulo, realizados pelo VPR e COLINA em 1968; o 

roubo do cofre da amante do governador de São Paulo Adhemar de Barros, feito pelo VAR-

Palmares em 1969 no Rio de Janeiro, que rendeu 2,6 milhões de dólares à organização; entre 

outros (ANGELO, 2011). 

Já nas áreas rurais a Guerrilha do Araguaia, promovida pelo PCdoB (Partido Comunista 

do Brasil) e que atuou na região do Bico do Papagaio (área fronteiriça entre os estados de 

Tocantins, Pará e Maranhão) de 1966 a 1974, foi o grande destaque da luta da esquerda armada, 

a maior e mais consistente tentativa de combate (ALMEIDA, 2013; ANGELO, 2011; REIS, 

2005). Outro destaque foi a primeira tentativa na ditadura de formação de uma guerrilha23 pelo 

Movimento Nacional Revolucionário (MNR), na região do Caparaó (entre os estados de ES e 

MG) em 1966-1967. Apesar de constituírem marcos importantes da resistência armada, os dois 

grupos foram desmantelados antes de realizarem qualquer ataque direto contra o regime. 

(ALMEIDA, 2013).   

Reis (2005) resume muito bem o caminho da resistência armada nesse período: 

Assim, entre 1969 e 1972, desdobraram-se ações espetaculares de guerrilha 

urbana: expropriações de armas e fundos, ataques a quartéis, cercos e fugas, 

seqüestros de embaixadores. Os revolucionários chegaram a ter momentos 

fulgurantes, mas, isolados, foram cedo aniquilados. Na seqüência, entre 

1972 e 1975, seria identificado, caçado e também destruído um foco 

 
23 Para Angelo (2011), a ação do MNR em Caparaó foi apenas uma tentativa de guerrilha porque não houve 

nenhum combate, nem mesmo no episódio da prisão dos militantes. 
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guerrilheiro na região do Araguaia, na fronteira do Pará, Maranhão e Goiás 

[atual Tocantins], reunindo algumas dezenas de guerrilheiros, na tentativa 

mais consistente da esquerda revolucionária. (REIS, 2005: 52 – grifo meu). 

Conclui-se então que a resistência armada nunca alcançou uma chance real de tomada 

do poder do país e que o combate à mesma foi mais uma justificativa política do regime para 

“endurecer” a repressão do que uma atitude induzida por medo de uma suposta revolução 

(ANGELO, 2011). Isso se deve ao fato de que, apesar de terem existido diversos movimentos 

de luta armada no país durante a ditadura, eles não contaram com apoio popular e foram mal 

estruturados (ALMEIDA, 2013). Angelo (2011) afirma que a infraestrutura, o efetivo, o 

armamento e o treinamento dos grupos armados sempre foram muito inferiores se comparados 

aos da estrutura repressiva estatal. Outro fator apontado para a derrota da esquerda armada foi 

a forte segregação existente dentro dos movimentos, o que inclusive explica a quantidade de 

diferentes grupos e legendas existentes na época24 (ANGELO, 2014). 

De qualquer forma, a luta armada não foi a única forma de resistência ao regime civil-

militar. Além dos movimentos estudantis e sindicais (muito atuantes antes e depois dos anos de 

chumbo) e da oposição política do MDB aqui já citados, a resistência artística por meio do 

teatro, do cinema, da literatura e da música (algumas delas presentes no início de cada capítulo 

desta tese) também foi importante na contestação e oposição ao estado ditatorial (BRASIL, 

2007). E foi por meio da oposição e da contestação promovidas por parcelas da população que 

o regime foi se desgastando; sendo que os presos políticos, ao lado dos sobreviventes, familiares 

e novos militantes, tiveram um papel importante nesse processo ao sistematizar e divulgar as 

denúncias dos crimes humanitários cometidos (TELES, 2011).  

Mas para além do fortalecimento da atuação radical da esquerda e do aparato repressivo, 

os anos de chumbo também foram uma fase de prosperidade econômica e de aumento do PIB 

(BRASIL, 2014; REIS, 2005; MATTOS, 2002). Segundo Reis (2005), o regime substituiu o 

posicionamento internacionalista-liberal de Castello por um posicionamento mais 

intervencionista do Estado que, no entanto, estimulou as fusões do capital nacional e 

 
24 Além dos grupos armados citados, existiram vários outros como: a Ação Popular (AP), a Ala Vermelha do 

PCdoB (AV), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), a Organização Revolucionária Marxista - 

Política Operária (POLOP), o Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), Movimento Revolucionário 26 de 

Março (MR-26), o Movimento de Ação Revolucionária (MAR), Partido Operário Comunista (POC), a Resistência 

Armada Nacionalista (RAN), Dissidência Comunista da Guanabara (DI-GB), entre outros. Como o objetivo dessa 

tese não é fazer um histórico aprofundado e detalhado da luta armada durante a ditadura, apresentamos aqui apenas 

os grupos cujas atuações tiveram maior impacto no contexto sociopolítico da época. 
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estrangeiro, ganhando acesso a recursos maiores que o governo de JK obteve. Ainda segundo 

o autor, isso gerou uma euforia desenvolvimentista: 

Martelavam-se os slogans otimistas, animando, encorajando, em mensagens 

positivas e ufanistas: Pra frente, Brasil; Ninguém mais segura este país; 

Brasil, terra de oportunidades; Brasil, potência emergente. Para os que 

discordavam, a porta de saída: Brasil, ame-o ou deixe-o. A conquista do 

tricampeonato mundial, no México, em 1970, foi uma bênção para esses 

propósitos de exaltação patriótica, inclusive porque foi a primeira vez que um 

campeonato mundial de futebol foi transmitido ao vivo para todo o país. O 

caneco, a taça Jules Rimet, definitivamente conquistada, agora era nosso, e o 

futuro também. (REIS, 2005: 56-57). 

Só que esse desenvolvimento econômico não resultou na diminuição das desigualdades 

sociais, o resultado foi concentração de renda e o benefício foi para o grande capital (BRASIL, 

2014; MATTOS, 2002). No final do governo de Médici, o milagre econômico começou a 

chegar ao seu fim e a profunda desigualdade social não passou desapercebida, as denúncias 

sobre a violação dos direitos humanos começaram a se acumular, desgastando a imagem do 

governo internacionalmente, e as lutas armadas já estavam praticamente extintas (BRASIL, 

2007; REIS, 2005). Foi nesse contexto, que o general Ernesto Geisel (da ala castellista do 

Exército) assumiu a presidência em 15 de março de 1974 (quase 10 anos depois do golpe), 

prometendo uma abertura lenta, segura e gradual (ATASSIO, 2007; BRASIL, 2007), de um 

regime que enfrentava uma “grave crise de legitimidade” (MATTOS, 2002: 26). 

 

2.2.3 O início do fim 

 

Apesar de Geisel ter prometido uma abertura política, seu governo ainda foi marcado 

por ações autoritárias repressivas e violações dos direitos humanos (BRASIL, 2014), devido ao 

medo do regime de perder o controle da oposição e ser destituído (ATASSIO, 2007; MATTOS, 

2002). Em seu governo, as torturas, assassinatos e prisões continuaram acontecendo, 

principalmente nos primeiros anos (BRASIL, 2007; MATTOS, 2002). De acordo com Mattos 

(2002), a diferença é que a repressão em seu governo foi mais “dissimulada e seletiva”, voltada 

para as organizações de esquerda restantes, para movimentos trabalhistas urbanos e rurais e 

para alguns membros mais radicais do partido MDB. Em 1974 se teve o maior número de 

desaparecidos políticos do regime, 54 pessoas (BRASIL, 2014):  
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O desaparecimento de presos políticos, que antes era apenas uma parcela das 

mortes ocorridas, torna-se regra predominante para que não ficasse 

estampada a contradição entre discurso de abertura e a repetição sistemática 

das velhas notas oficiais simulando atropelamentos, tentativas de fuga e 

falsos suicídios. (BRASIL, 2007: 27). 

Não podemos esquecer da oposição da linha-dura do Exército à abertura política, 

oposição que Geisel teve que controlar, assim como teve que controlar os grupos paramilitares 

de extrema direita que faziam atentados com bombas, sequestros etc. (ATASSIO, 2007; 

MATTOS, 2002). Também não podemos esquecer que foi em seu governo que o Brasil passou 

a participar da Operação Condor (criada em 1975). Ao mesmo tempo, é importante ressaltar 

que foi seu governo que extinguiu as lutas armadas no país; em 1974, a Guerrilha do Araguaia 

foi desmantelada e apenas alguns grupos continuaram atuando de forma isolada até março de 

1975 (NASCIMENTO, 2000). Santos (2009) afirma que, com o fim das guerrilhas e com o 

descrédito que as mesmas ganharam, o foco dos opositores passou a ser manifestações por 

liberdades democráticas e pela anistia.  

De acordo com Bauer (2011), as manifestações e movimentos a favor da anistia se 

iniciaram em 1975 e se fortaleceram em 1977, resultando na criação de diversos comitês pelo 

país (como o Movimento Feminino pela Anistia e o Comitê Brasileiro de Anistia), que se 

aliaram aos grupos de familiares de mortos e desaparecidos políticos (como as Mães de São 

Paulo e a União Brasileira de Mães). Ainda segundo a autora, diante do fortalecimento dos 

movimentos pró-anistia, Geisel, tentando deslegitimá-los, aprovou uma nova Lei de Segurança 

Nacional, em 17 dezembro de 1978 (Lei 6.620). Essa lei, que diminuiu o tempo de prisão para 

os crimes de segurança nacional, resultou na libertação de diversos prisioneiros políticos 

(BAUER, 2011; MATTOS, 2002) e sinalizou um suposto abrandamento do regime, uma 

tentativa de Geisel para apaziguar esses movimentos. Ao mesmo tempo, em seu governo, a 

imprensa passou a ganhar, aos poucos, maior liberdade (BRASIL, 2007). 

Por outro lado, em abril de 1977, com medo do crescimento do partido MDB nas 

eleições, Geisel fechou temporariamente o congresso para implementar o “Pacote de Abril”, 

que manteve eleições indiretas para governadores e que criou os “senadores biônicos” (eleitos 

de forma indireta), garantindo que o partido pró-regime Arena voltasse a controlar o Senado 

(BRASIL, 2007; CHIAVENATO, 1997; COSTA & TAKAHAMA, 2015, MATTOS, 2002). 

Em abril de 1978, depois de garantir as candidaturas, para a eleição que viria em seguida, do 

general João Baptista de Oliveira Figueiredo (chefe do SNI) para presidente e do Aureliano 

Chaves (Governador de Minas Gerais) para vice-presidente, Geisel resolveu então enviar ao 



A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL E SEU LEGADO MNEMÔNICO: O PORQUÊ DE UMA 

ARQUEOLOGIA DA REPRESSÃO E DA RESISTÊNCIA  114  
 _________________________________________________________________________________  

Congresso a Emenda Constitucional nº 11 (BRASIL, 2014), que foi aprovada em outubro para 

ser implementada no ano seguinte (MATTOS, 2002): 

A mudança mais importante contida na emenda seria a abolição do AI-5, 

extinguindo consequentemente a autoridade do presidente para colocar o 

Congresso em recesso, cassar parlamentares ou privar os cidadãos dos seus 

direitos políticos. Ao mesmo tempo, a emenda inseria novas medidas de 

emergência na Constituição. Revogava o Decreto-Lei no 477, que permitia a 

expulsão de estudantes por motivos políticos. Transferia para o Supremo 

Tribunal Federal (STF) a responsabilidade de cassar mandatos parlamentares, 

com base em denúncias enviadas pelo Executivo. Restabelecia o habeas 

corpus para crimes políticos e abolia as penas de morte, prisão perpétua e 

banimento. Previa ainda o abrandamento das penas previstas na Lei de 

Segurança Nacional, a diminuição das exigências para a criação de novos 

partidos e a restauração do voto em separado do Senado e da Câmara na 

apreciação das emendas constitucionais. (BRASIL, 2014: 106). 

Essa emenda, apesar de apresentar grandes avanços, garantia que em caso de guerra e 

ameaça interna e externa ao governo, esse poderia declarar estado de emergência por 90 dias, 

no qual o Executivo teria amplos poderes (MATTOS, 2002).  

Quando Figueiredo assumiu a presidência em março de 1979, ele deu seguimento a 

abertura do país e, em 28 de agosto, a Lei da Anistia (Lei nº 6.683) foi sancionada: 

A lei não concedia anistia aos militantes de luta armada que haviam se 

envolvido com mortes de agentes da repressão. Também não previa a 

libertação imediata de militantes condenados pelo crime, previsto pela Lei de 

Segurança Nacional, de tentar reorganizar partido ilegal. Os militares expulsos 

das Forças Armadas não seriam reintegrados, mas passariam a receber 

pagamento integral por aposentadoria. Quanto aos servidores públicos 

expurgados de ministérios, secretarias, universidades e do Judiciário poderiam 

retornar às suas funções, se obtivessem o aval de uma comissão especial de 

inquérito. Contudo, a lei continha um dispositivo que estabelecia o perdão aos 

agentes do Estado que haviam cometido torturas e assassinatos de opositores 

do regime, impedindo que fossem julgados por estes crimes. Neste ponto, a 

lei correspondia aos anseios do aparato repressivo e era uma derrota para a 

oposição. (MATTOS, 2002: 30). 

Apesar de ser uma derrota para a oposição e atender aos interesses militares, agora 

completamente anistiados por seus crimes, a Lei da Anistia permitiu o retorno de lideranças 

políticas exiladas que deram força à abertura do regime (BRASIL, 2007; MATTOS, 2002), 

com ela todos os presos políticos acabaram soltos depois de uma apreciação jurídica individual 

de cada caso e todos os julgamentos de crimes políticos foram cessados (MATTOS, 2002). 

Além disso, em outubro do mesmo ano, uma lei promulgada permitiu que o sistema partidário 

voltasse a ser plural com a extinção dos partidos Arena e MDB (Movimento Democrático 
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Brasileiro) e com a possibilidade de criação de diversos partidos, inclusive de partidos de 

oposição ou de esquerda (BRASIL, 2007; BRASIL, 2014; CODATO, 2005, REIS, 2005). 

Foram criados o Partido Democrático Social (PDS, composto por boa parte dos membros do 

Arena), o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB, composto por boa parte dos 

membros do MDB), o Partido Popular (PP), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido 

dos Trabalhadores (PT) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) (BRASIL, 2014).  

 Esse processo de abertura, no entanto, ainda enfrentou a resistência de grupos terroristas 

de direita que possuíam membros ligados à estrutura repressiva do regime e que agiram em 

alguns estados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, com dezenas de atentados com bombas, 

depredações etc., deixando vítimas fatais e feridos (BRASIL, 2007, 2014). Mesmo assim, o 

processo de abertura prosseguiu e nas eleições diretas de 1982, para cargos legislativos e 

executivos, municipais e estaduais, a oposição conseguiu importantes vitórias, ganhando 10 

governos de Estado (como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) e retirando o controle do 

Congresso das mãos do PDS (antiga Arena) (BRASIL, 2007; COSTA & TAKAHAMA, 2015). 

Talvez as vitórias da oposição tivessem sido maiores se algumas manobras legislativas, que 

impediram a coalizão dos partidos de oposição para diminuir as chances de vitória dos mesmos, 

não tivessem sido utilizadas (BRASIL, 2014):  

Os resultados do processo eleitoral foram desastrosos para o regime militar. 

Estudiosos apontam a fragmentação da base de apoio ao governo no 

Congresso Nacional e a ampliação do espaço da oposição, além da conjuntura 

socioeconômica (crise econômica, aumento do número de greves, insatisfação 

da classe empresarial com as medidas recessivas adotadas etc.), como a 

preparação das condições para que se tentasse a volta à democracia. (COSTA 

& TAKAHAMA, 2015). 

Foi nesse contexto que se iniciou a campanha Diretas Já, que ocorreu nos anos de 1983 e 

1984 e que exigia eleições diretas para Presidência, apoiando a Emenda Constitucional nº 

5/1983, do deputado Dante de Oliveira (PMDB/MT), que, no entanto, em 25 de abril de 1984, 

não passou no Congresso (BRASIL, 2007, 2014; COSTA & TAKAHAMA, 2015). De qualquer 

forma, em janeiro de 1985, o candidato da oposição ao regime, Tancredo Neves (que concorreu 

contra o candidato do PDS Paulo Maluf), foi eleito pelo Congresso para presidência (BRASIL, 

2014; CODATO, 2005). Contudo, foi José Sarney, o vice, que assumiu o cargo em março de 

1985, devido aos problemas de saúde do Tancredo, que morreu no mês seguinte. 

Em maio do mesmo ano, no governo do civil e antigo opositor Sarney, a transição 

democrática deu seus passos finais, os partidos comunistas voltaram a ser legalizados, os 
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analfabetos ganharam direito ao voto e as eleições diretas para presidência finalmente foram 

restabelecidas (BRASIL, 2007; CODATO, 2005). Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a 

nova Constituição, que ofereceu a base legislativa para o Estado de Direito da Nova República. 

No ano seguinte, nas eleições diretas para presidência, Collor foi eleito para tomar posse em 

1990, dando início ao primeiro governo presidencial eleito de forma direta depois de décadas e 

a um novo período democrático no país. (BRASIL, 2007). 

De maneira geral, o governo militar deixou para a “Nova República”, 

denominação assumida pelo governo recém-empossado, dois legados que se 

distinguem. O primeiro, como mencionado, foi a desastrosa situação 

econômica: uma dívida assustadora, uma inflação galopante e uma recessão 

que se prolongava. Tudo isso se arrastou ainda por vários anos e só foi 

resolvido depois de uma moratória e vários insucessos de políticas 

econômicas em mandatos de diferentes presidentes. O segundo legado é o 

referente às relações civis-militares na esfera pública, não somente pelo 

longo período de dominância dos militares sobre os civis, mas também por 

fatores relacionados às características do que a literatura política chama de 

“transição de regime”. (BRASIL, 2014: 109). 

Mas qual foi o resultado de todos esses anos de regime civil-militar? 

Um balanço das cassações e perseguições políticas mostra a amplitude da 

repressão durante os governos militares. Inventário produzido (...) apresenta 

os seguintes números, produzidos entre 1964 e 1973: 1) foram punidas, com 

perda de direitos políticos, cassação de mandato, aposentadoria e demissão, 

4.841 pessoas; 2) o AI-1 atingiu, isoladamente, 2.990 pessoas, ou seja, 62% 

dos punidos entre 1964 e 1973; 3) foram cassados os mandatos de 513 

senadores, deputados e vereadores; 4) perderam os direitos políticos 35 

dirigentes sindicais; 5) foram aposentados ou demitidos 3.783 funcionários 

públicos, dentre os quais 72 professores universitários e 61 pesquisadores 

científicos; 6) foram expulsos ao todo 1.313 militares, entre os quais 43 

generais, 240 coronéis, tenentes‐coronéis e majores, 292 capitães e tenentes, 

708 suboficiais e sargentos, trinta soldados e marinheiros; 7) nas policias 

militar e civil, foram 206 os punidos; 8) foram feitas 536 intervenções (durante 

o período entre 1964 e 1970) em organizações operárias, sendo 483 em 

sindicatos, 49 em federações e quatro em confederações. (BRASIL, 2014: 

101). 

Para completar, segundo os dados levantados pela Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos (CEMDP), só nos primeiros meses do regime civil-militar 50 mil 

pessoas foram detidas, sendo que ao longo de todo o período 10 mil pessoas foram exiladas 

(BRASIL, 2007). O “Projeto Brasil: Nunca Mais” levantou mais de 6 mil casos de tortura que 

ocorreram de 1964 até 1977 no país (BRASIL: NUNCA MAIS, 1985). Além disso, o Dossiê 

de Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil aponta para 277 mortos políticos e 159 

desaparecidos, totalizando 436 casos de 1964 a 1985 (BRASIL, 2009). Já o relatório final da 
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CNV apresentou 423 casos de desaparecimento forçado e morte política (sendo 180 mortos e 

243 desaparecimentos25). Mas esses casos levantados pela CNV englobam apenas aqueles que 

puderam ser comprovados, ou seja, o número de vidas perdidas devido ao terrorismo estatal 

provavelmente é muito maior. Além disso, a CNV aumentou consideravelmente o universo de 

análise ao abordar casos de violência contra camponeses/trabalhadores rurais e indígenas 

(BRASIL, 2014), provenientes principalmente de disputas por posse e usufruto de terras e 

exploração de mão de obra, resultantes da ação direta ou omissão dos agentes de estado: 

(...) ao não exigir a comprovação de que mortos e desaparecidos tivessem 

participado ou sido acusados de participar de atividades políticas, a avaliação 

da CNV viabilizou um incremento qualitativo e quantitativo para a verificação 

daqueles que morreram e desapareceram no período entre 1964 e 1988. Nesse 

sentido, o trabalho da CNV foi capaz de fazer justiça a trabalhadores rurais, 

indígenas e clérigos assassinados durante a ditadura, o que em regra não pôde 

ser apreciado pela CEMDP. (BRASIL, 2014: 27). 

A CNV levantou a morte de pelo menos 8350 indígenas entre 1946 e 1988, sendo que a 

fase de maior opressão ocorreu depois do AI-5 em 1968, e reconheceu ao menos dois centros 

de detenção construídos exclusivamente para a repressão de povos indígenas (Reformatório 

Krenak em Resplendor, Minas Gerais, 1969-1972; Fazenda Guarani em Carmésia, Minas 

Gerais, 1969-1981), que aprisionaram, no mínimo, 121 indígenas de 23 diferentes etnias, 

submetendo-os ao trabalho forçado, à tortura e ao desaparecimento. A CNV também abordou 

diferentes casos de opressão e violência contra os camponeses por todo o Brasil durante a 

ditadura, contabilizando dezenas de vítimas fatais sem, entretanto, chegar a um número final de 

mortos. (BRASIL, 2014b). Mas, de acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra (MST), chegaram a ocorrer 1188 assassinatos de camponeses durante a ditadura 

(BRASIL, 2009).  

Por meio dessa breve contextualização da ditadura civil-militar no Brasil, que demonstra 

a castração dos direitos civis, políticos e humanos, e por meio dos dados escandalosos dos 

crimes humanitários cometidos por esse regime, fica claro que a violência institucionalizada foi 

parte fundamental da política estatal, que procurava assegurar o controle e a centralização do 

 
25 A proporção de casos de morte é menor no levantamento da CNV porque ela utilizou o conceito de 

desaparecimento forçado nas suas análises. Isso significa que mesmo se os restos mortais de desaparecidos 

políticos foram encontrados e eles foram vítimas da estratégia de desaparecimento forçado do aparto repressivo, 

eles continuam sendo contabilizados como casos de desaparecimento forçado e não de morte. (BRASIL, 2014). 
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poder nas mãos dos militares por meio do Terrorismo de Estado. Mas como esse Estado de 

Terror é lembrado?  

 

2.3 LEMBRANDO E ESQUECENDO A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL: A 

IMPORTÂNCIA DA ARQUEOLOGIA DA REPRESSÃO E DA RESISTÊNCIA 

 

2.3.1 As Políticas Públicas de Memória da Ditadura Civil-Militar no Brasil 

 

Para discutir as políticas públicas de memória da ditadura implementadas no período 

democrático é preciso falar sobre Justiça de Transição ou Justiça Transicional (JT). A JT pode 

ser concebida como um conjunto de ações jurídicas e sociais executadas pelo Estado ou pela 

sociedade civil que tem como objetivo:  

(...) promover os direitos humanos violados [em regimes autoritários] e (...) 

fortalecer as instituições e as práticas democráticas. / O primeiro objetivo, de 

caráter promocional e retrospectivo, visa à reparação econômica e simbólica 

tanto da sociedade, de um modo geral, quanto das vítimas e de seus familiares, 

em particular, por conta de atos de violação aos direitos humanos já 

consumados; o segundo objetivo, de teor mais prospectivo e voltado ao futuro, 

busca impedir a repetição da violência passada de modo a concretizar a 

transição e a consolidação democráticas. Dito de outro modo, as tarefas 

principais dessa espécie de terapia política seriam a elaboração de um trauma 

socialmente vivido, inicialmente pelo seu reconhecimento público e oficial, 

bem como por sua reparação, a fim de reduzir as chances de que se repita no 

futuro (QUINALHA, 2012: 84). 

Nesse sentido, a JT tem como fundamento a promoção do direito à memória e à verdade 

(que garante o esclarecimento dos atos e eventos de violação dos direitos humanos), do direito 

à justiça (que garante a responsabilização dos agentes estatais pelos crimes que cometeram) e 

do direito à reparação (que garante a reparação material e/ou simbólica às vítimas da violência 

política) (BAGGIO, 2010). Só que não tem como alcançar justiça e reparação sem trabalhar 

com memória. Isso significa que o desenvolvimento de políticas públicas de memória para 

elucidar, divulgar e debater os crimes humanitários cometidos por Estados de Exceção é o 

alicerce de qualquer processo de Justiça de Transição. O problema é que por muitos anos o que 

prevaleceu no Brasil foi uma política de “esquecimento” e “silenciamento” da história do 
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regime ditatorial, pois os discursos oficiais renegavam ou manipulavam os acontecimentos 

desse período, para torná-lo mais ameno, palatável, menos violento (BRITO, 2017). O nosso 

país seguiu uma tendência internacional, afinal, como Funari, Zarankin e Reis (2008) colocam, 

a história de tantos anos de repressão política na América Latina tem sido apagada e distorcida, 

o que criou uma lacuna nos livros de história oficial em relação às ditaduras civis-militares da 

região. Mas por que isso aconteceu no Brasil? 

Pode-se afirmar que essa política de “esquecimento” e “manipulação” (BRITO, 2017) 

foi uma consequência direta da abertura política “lenta, gradual e segura” do país (SILVA & 

REIS, 2017), que ocorreu sob a tutela e controle do regime civil-militar, dissolvendo as 

responsabilidades dos agentes estatais pelos crimes cometidos e adiando a responsabilização do 

Estado por eles (BAUER, 2015). A Lei da Anistia (lei 6.683/79) é um exemplo claro disso. 

Promulgada em 1979, ela concedeu a anistia para todos os envolvidos em violações de caráter 

político realizadas tanto pelos oposicionistas ao regime quanto pelo Estado, garantindo que 

essas pessoas não pudessem ser punidas pelos seus atos (FERRAZ & SCARPELLI, 2008). 

Baseada em uma “ideologia da reconciliação”, essa lei responsabilizou tanto o Estado quanto a 

esquerda armada pelos atos de violência perpetrados, quitando as “dívidas” de ambos os lados 

e incentivando a reconciliação entre os mesmos, por meio do esquecimento e do silêncio mútuo, 

sem investigação e sem reparação (BAUER, 2015).  

Além do mais, não podemos esquecer que a ditadura contou com o envolvimento de 

uma parcela significativa da sociedade civil, que apoiou suas políticas de repressão e que, com 

a volta da democracia, conseguiu se manter no poder (ANJOS, 2012; FUNARI & OLIVEIRA, 

2008). Mas qual a relação disso com a “ideologia de reconciliação”? Essas pessoas, que compõe 

a elite brasileira sociopolítica e econômica, assim como os militares, não tinham interesse em 

reabrir as feridas do passado e se responsabilizar pelo papel que desempenharam no Estado de 

Exceção. Para Ferraz e Scarpelli (2008), a elite política conservadora não quis expor os conflitos 

entre a memória oficial (de consenso) e não-oficial (de luta) desse período. Para as autoras, as 

atitudes dessa elite ligadas ao poder público e à preservação da memória do regime ditatorial 

sempre buscaram o “consenso”, a “paz”, a “resolução” dos conflitos. E esse ideal de consenso, 

que também é uma forma de evitar a reparação moral e jurídica, ainda foi promovido pelos 

meios de comunicação de massa, que não coincidentemente pertencem a esses grupos 
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dominantes que apoiaram a ditadura e que hoje dizem defender a democracia26 (FERRAZ & 

SCARPELLI, 2008):  

Movidos por este ideal do consenso, inúmeros filmes, relatos, documentários, 

seriados televisivos sobre a ditadura recente não apontam os culpados, não 

revelam os nomes dos torturadores, não indicam as continuidades da luta, tais 

como, a luta de familiares e grupos para encontrar os restos mortais dos 

desaparecidos políticos, as lutas pela abertura dos arquivos secretos da 

Divisão de Segurança e Informações (FERRAZ & SCARPELLI, 2008: 7). 

Outro exemplo de como a relação entre os civis e a ditadura afetou as políticas de 

memória diz respeito à elite judiciária. Sabe-se que o regime ditatorial do Brasil, entre todos do 

Cone Sul, foi o que mais se preocupou em manter uma aparência de legalidade27, criando uma 

repressão política judicializada (QUINALHA, 2012) ou uma legalidade autoritária 

(TEIXEIRA, 2011), fundamentada em uma legislação de exceção por meio da qual a Justiça 

Militar condenou muitos opositores da ditadura (TEIXEIRA, 2011; TELES, 2011). Abrão 

(2011) assegura que foram poucos os magistrados que enfrentaram o Estado ditatorial.  

Isso demonstra que a elite judiciária teve uma ampla participação na repressão política, 

o que explica porque o Judiciário nunca realmente pressionou o Executivo para que ocorresse 

a abertura dos arquivos públicos, porque existe resistência às reformas que podem democratizar 

o seu funcionamento e porque continuam a defender a Lei da Anistia (TEIXEIRA, 2011), 

impedindo que os responsáveis pelas violações humanitárias sejam condenados penalmente 

(ABRÃO, 2011). Por isso o Brasil é o único país da América Latina onde nenhum torturador e 

assassino foi condenado, mesmo já tendo sido movidas 38 ações penais até o momento28 

(DORNELES, 2019). 

Uma das consequências dessa “ideologia de reconciliação” e “silenciamento” é a 

inexistência de uma política estatal de construção de monumentos ou de tombamentos 

dedicados a mortos e desaparecidos políticos, situação bem diferente da de países como a 

Argentina, Chile e Uruguai (FERRAZ & SCARPELLI, 2006). Por causa disso, a quantidade de 

 
26 No entanto, essa mídia de massa apoiou outro golpe de estado no país que retirou em 2016 a presidenta Dilma 

Rousseff do poder. 
27 Essa característica peculiar do regime ditatorial brasileiro será debatida de forma um pouco mais aprofundada 

no tópico que versa sobre o funcionamento dos centros de detenção do país enquanto agentes disciplinares do 

Terrorismo de Estado. 
28 Foi somente a partir de 2008 que ações penais atreladas à violência política desse Estado de exceção começaram 

a ser movidas no Brasil (DODGE, 2014). DODGE, R. (Coor. e Org.). 2014. Grupo de trabalho justiça de 

transição: atividades de persecução penal desenvolvidas pelo Ministério Público Federal: 2011-2013. 

Brasília, MPF/2ª CCR. 262 pp. 
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memórias materiais da violência e do terrorismo estatal da ditadura civil-militar no Brasil 

reconhecidas publicamente/oficialmente é ínfima. Enquanto, por outro lado, tem-se vários 

locais espalhados pelo país que prestam homenagem a diversos agentes estatais que cometeram 

crimes humanitários e a colaboradores desse Estado de exceção.  

Tem-se como exemplos de memórias materiais oficialmente reconhecidas desse 

período:  

- o DEOPS/SP, atual Memorial da Resistência de São Paulo, tombado em nível estadual em 

1999;  

- o edifício onde funcionou as Auditorias Militares durante a ditadura na cidade de São Paulo, 

tombado em nível municipal em 2002. Irá se tornar o “Memorial da Luta pela Justiça – 

Advogados Brasileiros contra a Ditadura”. 

- a Ilha das Pedras Brancas (Ilha do Presídio), tombada em nível estadual em 2014. É uma ilha 

localizada no Lago Guaíba (RS) que abriga um presídio que funcionou durante a ditadura; 

- o DOI-CODI/SP, tombado em nível estadual em 2014 devido às atividades desenvolvidas pela 

Comissão Estadual de São Paulo e CNV, que envolveu em uma de suas audiências o Grupo de 

Pesquisa Arqueológica da Resistência da Unicamp (Cnpq);  

- o DOPS/MG, tombado provisoriamente em nível municipal em 2013 e tombado em nível 

estadual em 2016. Irá se tornar o “Memorial dos Direitos Humanos, Casa da Liberdade”; 

- o ex-CCD Casa da Morte, que foi tombado em nível municipal em 2018, mas que ainda não 

foi desapropriado;  

- o Monumento “Tortura Nunca Mais” em Recife, construído em 1993;  

- o Largo da Anistia em Criciúma –SC, inaugurado em 1999;  

- o monumento que marca o local da morte do Carlos Marighella na cidade de São Paulo, 

instalado em 1999; 

- o Monumento Liberdade, inaugurado em 2004, na Universidade Federal de Minas Gerais, em 

homenagem a quatro estudantes mortos pela ditadura; 
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- o Memorial Pessoas Imprescindíveis, construído em 2011 em Porto Alegre: monumento feito 

em homenagem ao ex-sargento Manoel Raimundo Soares29, morto pelo regime. 

- o Memorial do Cemitério Vila Formosa de São Paulo, inaugurado em 2016, que homenageia 

os mortos e desaparecidos políticos enterrados em uma vala clandestina no próprio cemitério. 

- um monumento e uma placa que homenageiam os mortos e desaparecidos políticos da vala 

clandestina do Cemitério Dom Bosco de São Paulo. Eles foram construídos, respectivamente, 

em 1993 e 2017.  

- três monumentos que foram dedicados aos mortos e desaparecidos do Rio Grande do Sul 

(inaugurado em 1995, em Porto Alegre), de Minas Gerais (inaugurado em 2013, em Belo 

Horizonte) e de todo o país (inaugurado em 2014, na cidade de São Paulo). 

Para Zarankin & Salerno (2012), a criação de espaços para memória ou de memórias materiais 

faz com que seja possível a construção de uma narrativa sobre o passado recente que leve a 

sociedade a se comprometer para que histórias de terror como essa não se repitam. Por isso é 

um absurdo esse contexto aqui explicitado no qual temos apenas alguns casos pontuais de 

memórias materiais do regime civil-militar brasileiro, o que reflete a ausência de uma política 

estatal voltada para o tema. A situação se agrava ainda mais se considerarmos que esse regime 

fez mais de dezenas de milhares de vítimas e de que a Comissão Nacional da Verdade levantou 

mais de 230 locais onde ocorreram violações de direitos humanos no país (BRASIL, 2014).  

Mesmo que essa “ideologia de reconciliação” tenha prejudicado o desenvolvimento de 

políticas de memória da ditadura, isso não quer dizer que não houve avanços. Graças ao esforço 

de grupos de perseguidos políticos e de seus familiares e à pressão internacional, leis e 

comissões foram criadas com o fim de investigação e de promoção de reparação simbólica e 

histórica pelas ações criminosas do regime ditatorial. Mezarobba (2006) e Mechi e Justamand 

(2014) mencionam a importância da luta de familiares de vítimas da violência política para a 

criação, por exemplo, da Lei dos Desaparecidos de 1995 (lei 9.140/95). Com a Lei dos 

Desaparecidos, houve o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro pelas 

violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura civil-militar e houve a criação da 

CEMDP. A CEMDP nasceu tendo como finalidade “(...) proceder ao reconhecimento e 

 
29 Militar que chegou a ser membro do Movimento Revolucionário 26 de Março (MR-26). Foi capturado em março 

de 66 e seu corpo foi encontrado por um pescador no Rio Jacuí, em Porto Alegre, em agosto do mesmo ano. 

(BRASIL, 2009). 
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reparação de pessoas mortas ou desaparecidas e promover a localização, a identificação e a 

devolução dos seus restos mortais aos familiares.”30.  

Outro avanço no campo do direito à memória e à reparação foi a publicação da lei 10.559 

de 2002, resultado da união de diferentes entidades de ex-perseguidos políticos espalhadas pelo 

Brasil, que trabalharam por cinco anos em busca da ampliação do processo de anistia 

(MEZAROBBA, 2006). Essa lei criou a Comissão de Anistia31 que reconhece e declara a 

condição de anistiado de indivíduos que foram de alguma forma prejudicados por atos políticos 

(perdendo emprego, cargo público, vaga em universidade, sendo preso arbitrariamente e 

torturado etc.), oferecendo também a possibilidade dessas pessoas ou de seus familiares 

exigirem uma reparação pecuniária do Estado.  

Apesar desses progressos, a Justiça de Transição só passou a ganhar maior visibilidade 

na América Latina e no Brasil no ano de 2007 (FECHER, 2016; QUINALHA, 2012):  

É neste momento que ocorre uma sucessão de eventos promovendo 

inigualável debate e visibilidade sobre os mecanismos de enfrentamento das 

questões ainda abertas da ditadura. Podem ser citados alguns dos eventos que 

fizeram parte desta guinada: a publicação o do Livro-relatório Direito à 

Memória e à Verdade, em 2007; a implementação das Caravanas da Anistia 

promovendo reparação de ex-perseguidos políticos por diversas cidades e a 

oficialização do pedido de desculpas nos julgamentos de ex-perseguidos 

políticos, ambas no âmbito da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, 

a partir de 2008; ingresso, a partir de 2007, da entidade internacional Centro 

Internacional de Justiça de Transição no Brasil, com atuação junto aos órgãos 

como o Ministério da Justiça e o Ministério Público; a Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal, em face da 

aplicabilidade da Lei de Anistia para os crimes praticados por agentes de 

Estado; sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2010; o 

III Plano Nacional de Direitos Humanos, trazendo como disposição expressa 

o Direito à Memória e à Verdade, também em 2010; edição da Lei de Acesso 

à Informação, no ano de 2011; as ações criminais propostas pelo Ministério 

Público Federal em face de agentes da ditadura e, finalmente, a instalação da 

Comissão Nacional da Verdade, também em 2011. (FECHER, 2016: 45-46). 

 
30 Conteúdo retirado da página da CEMDP: http://CEMDP.sdh.gov.br/modules/news/article.php?storyid=21 
31  “Até hoje, foram apresentados à Comissão de Anistia mais de 75 mil requerimentos. Desses, mais de 60 mil já 

foram apreciados e, em seguida, submetidos à decisão final do Ministro da Justiça. (...) Mas muito além da 

dimensão individual de reconhecer a cada requerente sua condição de anistiado político e o direito às reparações 

morais e econômicas, compensando prejuízos causados pelo arbítrio estatal, o Ministério da Justiça, por meio da 

Comissão de Anistia, tem cumprido a função pública de aprofundar o processo democrático brasileiro a partir da 

busca de valores próprios da Justiça de Transição: o direito à reparação, à memória e à verdade.” Conteúdo retirado 

da página do Ministério da Justiça e Cidadania: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/anistia/sobre-a-comissao 

http://cemdp.sdh.gov.br/modules/news/article.php?storyid=21
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/anistia/sobre-a-comissao
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Também foi em 2009 foi criado o Memorial da Resistência de São Paulo, o primeiro do 

país voltado especificadamente para a temática da repressão e resistência política na ditadura 

(FECHER, 2016). Ademais, foi nessa época que a reivindicação por memória e verdade deixou 

de estar tão atrelada aos grupos de ex-perseguidos políticos e seus familiares, ganhando a 

adesão de parte da juventude brasileira por meio da Federação do Movimento Estudantil de 

História, da União Nacional dos Estudantes etc.: em 2010, discentes que participavam do XXX 

Encontro Nacional dos Estudantes de História, realizado em Fortaleza, fizeram uma 

manifestação pedindo a abertura dos arquivos do regime civil-militar; e em 2012 o Levante 

Popular da Juventude realizou em diversas cidades do país “escrachos” aos torturadores do 

regime ditatorial (BRITO, 2017). 

Entre todos os eventos e ações citadas, deve ser ressaltada a condenação do Estado 

Brasileiro, em 2010, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, devido aos crimes 

cometidos na repressão da Guerrilha do Araguaia. Umas das consequências dessa condenação 

foi a criação das leis de 2011 mencionadas por Fecher: a lei 12.527, que dispõe sobre o acesso 

às informações públicas e, consequentemente, aos arquivos da ditadura, e a Lei n° 12.528, que 

criou a Comissão Nacional da Verdade (CNV) (BARETTA, 2014; CEIA, 2013).  

Embora essas leis tenham suprido demandas fundamentais ligadas ao fortalecimento do 

direito à memória e à verdade, dando um salto significativo na Justiça de Transição brasileira, 

elas, assim como as outras leis já citadas, reforçam o ideal de “reconciliação” e não versam a 

respeito do julgamento penal dos agentes do Estado. Na própria lei de criação da CNV, há a 

afirmação de que o órgão tinha “(...) a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações 

de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias32, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 

reconciliação nacional.”33, sem nenhuma referência à possibilidade de encaminhamento de 

ações penais. 

De qualquer forma, a CEMDP, a Comissão de Anistia, a CNV e as comissões estaduais 

e municipais de verdade, assim como o projeto “Brasil: Nunca Mais”,  foram e ainda são 

importantes organizações que por meio de diversas ações - como, por exemplo, parceria em 

criações de grupos de trabalho (alguns deles serão discutidos nas páginas seguintes) - impedem 

 
32 Período que começa no ano de 1946 e termina no ano de 1988. 
33 Grifo meu. Trecho da Lei n° 12.528 de 2011, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12528.htm 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart8
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart8
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm
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que a política de Terror de Estado da ditadura e as histórias de luta e resistência sejam 

completamente esquecidas. São essas organizações que garantem o direito à memória no país, 

o que por si só é uma forma de justiça (SOARES & BASTOS, 2011: 57-58): 

O que se observa é que as vítimas estão cada vez mais presentes nos discursos 

atuais dos regimes de transição. E já não se trata mais de mera piedade; as 

vítimas são mencionadas, principalmente, para se alcançar uma satisfação 

material (reparação) e para se exigir responsabilização. Há também um 

discurso moral, pois pensar a respeito das vítimas é buscar a atualidade de seus 

direitos, que foram negados no passado. Falar da atualidade de direitos que 

ficaram pendentes é, portanto, falar de justiça, é reconhecer que se cometeu 

uma injustiça no passado. 

Para Soares e Bastos (2011), esses mecanismos extrajudiciais se focam nas histórias das 

vítimas, nas histórias que são destinadas ao esquecimento, ao contrário dos julgamentos penais 

nos quais as vítimas têm papel secundário, por isso, para as autoras, são esses mecanismos que 

realmente garantem o direito à memória e promovem reparação (simbólica, indenizatória e 

histórica). As autoras ainda afirmam que enquanto os julgamentos penais tratam dos casos 

individualmente, os mecanismos extrajudiciais se pautam na responsabilização e reparação 

coletiva dos crimes que funcionam então como uma garantia coletiva de que essas violações 

não voltarão a ocorrer. Apesar de concordar com as autoras, penso que esses dois tipos de ação 

(penal e extrajudicial) são complementares e deveriam agir em conjunto, não só as ações penais 

isoladamente não são o suficiente, como o direito à memória isoladamente também não é o 

suficiente, pois ainda resulta em impunidade, afetando o progresso da Justiça de Transição. 

Por mais que a Justiça de Transição brasileira tenha avançado consideravelmente nos 

últimos 12 anos, é significativo o passivo deixado por esse desenvolvimento tardio e pela 

predominância por muito tempo de uma política de “esquecimento”, “silenciamento”, 

“manipulação” e “reconciliação”. Não à toa, até hoje não ocorreram reformas substanciais nas 

instituições e práticas ligadas ao Estado ditatorial (BAUER, 2015; CUNHA, 2014): a violência, 

o abuso de autoridade e a tortura ainda fazem parte do modus operandi policial (CUNHA, 2014; 

DA SILVA FILHO, 2010; SCHWINN & SCHMIDT, 2015; TEIXEIRA, 2011) e são 

defendidas por uma parcela ampla da população que despreza os direitos humanos (DA SILVA 

FILHO, 2010; TEIXEIRA, 2011), além de contarem com a omissão e seletividade do Poder 

Judiciário (SCHWINN & SCHMIDT, 2015).  

Outra consequência desse passivo deixado pelo desenvolvimento tardio e pelas 

limitações da Justiça de Transição brasileira diz respeito à realização de manifestações nos 
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últimos anos que pedem por uma nova intervenção militar. Esses protestos que têm ocorrido 

possuem características muito similares às manifestações que aconteceram em 1964 a favor do 

golpe militar; uma delas inclusive foi um remake da Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade para comemorar os 50 anos de sua realização, esse remake contou com a participação 

de centenas de pessoas em São Paulo (STUEBER et al., 2015).  

Além disso, pedidos por intervenção militar também fizeram parte, mesmo que em 

minoria, dos protestos realizados em 2015 e 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff que 

acabaram resultando em seu Impeachment.  Em 1964, a grande mídia, a elite e a classe média 

deram suporte para o golpe realizado pelo Exército, motivadas pelas críticas às reformas de 

base propostas pelo então presidente João Goulart (que por isso foi tachado de comunista) e 

pela responsabilização de seu governo por problemas como a corrupção e a crise econômica do 

país. Em 2016, pelos mesmos motivos e com o mesmo discurso, a classe média, a elite e a 

grande mídia apoiaram o golpe promovido pela oposição ao governo petista que dominava o 

Congresso Nacional. A presidenta Dilma Rousseff, eleita democraticamente em 2014 e que não 

era alvo de nenhum inquérito ou investigação de atos ilícitos, foi afastada com um Impeachment 

sem bases jurídicas. (COSTA & TAKAHAMA, 2015; MARTINS, 2016).  

Um fato assustador que envolveu o Impeachment de Dilma (ex-presa política que foi 

detida e torturada na década de 70) foi a homenagem prestada pelo então deputado federal Jair 

Bolsonaro (Partido Social Cristão-RJ) ao falecido ex-coronel Brilhante Ustra (que comandou o 

DOI-CODI de São Paulo de 1970 a 1974 e foi responsável por diversos casos de torturas, 

assassinatos e desaparecimentos forçados) em uma clara apologia à tortura e à ditadura dentro 

do congresso nacional! Para piorar, nas eleições de 2018, Bolsonaro (Partido Social Liberal), 

político de extrema-direita, foi eleito para a presidência.  

A eleição de Bolsonaro foi resultado de um crescimento do conservadorismo no país, 

que ganhou espaço com a crise do governo do Partido dos Trabalhadores em 2013 (instalada 

principalmente devido à incapacidade do PT de atender às demandas populares apresentadas 

nas “Jornadas de Junho”) e que se intensificou com o antipetismo presente nas eleições de 2014 

e nas manifestações contra a Dilma e em apoio ao seu Impeachment (DE ALMEIDA, 2019; DE 

SOUZA, 2016; LOPES, 2018). Acontece que o Bolsonaro, “cria da ditadura” (DOS SANTOS, 

2018), foi eleito com o discurso de ser o salvador do Brasil, o “mito” que de alguma forma 

terminaria o trabalho iniciado pelo regime civil-militar, sendo responsável pelo 

restabelecimento da segurança e da ordem no país e pelo crescimento econômico (ALBIERO 
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et al., 2018; DOS SANTOS, 2018; MENDES, 2018). Ao mesmo tempo, nas eleições de 2018, 

muitos militares e policiais foram escolhidos para ocupar cadeiras no legislativo (DE 

ALMEIDA, 2019).  

Após tantas especulações e muitos temores em relação às eleições de 2018, o 

resultado final foi a entrada dos militares no centro do poder político via voto 

popular. Apesar das ameaças camufladas, o espectro militar materializou‑se 

por meio do processo democrático e não por intervenção, a ponto de a questão 

política candente hoje ser a sutil e fundamental distinção entre um governo 

militar e um governo com militares na ordem democrática. (DE ALMEIDA, 

2019: 193-194). 

Esse contexto político apresentado demonstra, a meu ver, como a Justiça de Transição 

foi falha, pois ela não conseguiu impedir que o fantasma do autoritarismo voltasse a nos 

assombrar. A Justiça de Transição ainda tem um longo caminho a percorrer, que não envolve 

mais um cenário de “esquecimento” e de “reconciliação”, mas um cenário de aprofundamento 

da disputa mnemônica pela hegemonia nas narrativas históricas sobre a ditadura civil-militar, 

com a volta do discurso de que esse período foi uma época de ouro (MENDES, 2018) e não de 

terror. Esse caminho também terá mais obstáculos para serem ultrapassados, visto que a Justiça 

de Transição não é uma preocupação do governo atual e de seus apoiadores. 

De fato, “esperar não é saber”, precisamos encontrar meios para resistir, para fortalecer 

as narrativas subalternas nessa disputa mnemônica, aprofundando as discussões sobre os crimes 

humanitários e o terrorismo estatal desse regime e sobre a importância dos direitos humanos e 

da democracia. Nesse sentido, o desenvolvimento da Arqueologia da Repressão e da 

Resistência, unida à construção de memórias materiais e de centros de memória da ditadura, se 

torna ainda mais urgente.  

Mas o que exatamente é a Arqueologia da Repressão e da Resistência? 

 

2.3.2 A Arqueologia da Repressão e da Resistência 

 

A partir principalmente da década de 90, devido às críticas advindas com as reflexões 

Pós-Processualistas, influenciadas pelos pensamentos pós-modernos da Teoria Crítica, 

Fenomenologia e outros (JOHNSON, 2010; ZARANKIN, 2000), houve um crescente 
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“pluralismo interpretativo” na Arqueologia com a expansão dos horizontes de atuação dos 

arqueólogos (FUNARI, 2005). Esse “pluralismo interpretativo” pode ser visto como resultado 

do reconhecimento de que a pesquisa científica é subjetiva, de que é um discurso construído 

dentro de um contexto socioeconômico e político específico sobre o qual ele também tem 

influência (BERGGREN & HODDER, 2003; HODDER, 2000): 

(...) la arqueología procesual, con todo su poder teórico, puede ser alienante, 

incluso cruel, cuando anuncia que puede producir historias sobre el pasado 

que son más probables o verdaderas que aquellas de las comunidades 

descendientes. El reconocimiento básico de que los pasados son construidos, 

no reconstruidos, trajo consigo la voluntad de mirarlos en un contexto 

económico y político más amplio que el que jamás pudo considerar la 

arqueología procesual. (...) Por eso reconocemos que es tan importante 

conocer las formas como la gente «procesa» sus pasados como las historias 

que cuentan al respecto. Estas nuevas formas de arqueología enfatizan la 

creación y los usos de los pasados más que ver el pasado como algo que 

sucedió y que ha terminado (...). (ZIMMERMAN, 2007: 18-19). 

  Esse impacto da perspectiva pós-moderna nos trabalhos de Arqueologia Histórica na 

América Latina fez com que os mesmos passassem a se dedicar a “(...) análisis de las 

diferencias, desigualdades y conflictos, contribuyendo a la construcción de múltiples versiones 

subjetivas del pasado.”, com o desenvolvimento de estudos ligados a Etnicidade, Identidade, 

Repressão, Poder etc. (ZARANKIN & SALERNO, 2007). Nesse sentido, pode-se afirmar que 

esses estudos têm como objetivo: “(...) to interrogate and challenge institutional regimes for the 

'production of truths', illuminate and expose the links of knowledges with power, and adopt a 

critical stance in the current global battlefields of cultural production and consumption.” 

(HAMILAKIS, 1999:74). 

É nesse contexto que se insere a Arqueologia Contemporânea e a Arqueologia da 

Violência do passado recente. A Arqueologia Contemporânea diz respeito às pesquisas que 

lidam com a materialidade da “supermodernidade” (séculos XX e XXI) (GONZÁLEZ‐

RUIBAL, 2008, 2014, 2016).  É a Arqueologia do passado recente que, segundo González‐

Ruibal (2008, 2016), devido à proximidade temporal e emocional, acaba se tornando uma 

Arqueologia do presente, acaba destruindo a temporalidade linear tradicional da Arqueologia, 

tornando impossível separar o presente do passado. E como essa temporalidade do 

contemporâneo é ambígua, ela também levanta questões éticas e políticas relacionadas ao fazer 

arqueológico que são de suma importância. (GONZÁLEZ‐RUIBAL, 2008, 2016). Pois ao invés 

de nós, enquanto arqueólogos, lidarmos com o passado recente ou com o passado em si, nós 

lidamos com o presente e com as consequências desse passado no presente. Holtorf (2005), 
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Hamilakis (1999) e Campbell & Ulin (2004) corroboram com essa ideia ao afirmar que a 

Arqueologia é sobre o presente e acontece no presente. Seguindo essa linha de raciocínio, não 

importa o passado em si, o que importa é como ele é percebido atualmente, como ele age no 

presente a partir de diferentes discursos e apropriações (HOLTORF, 2005). Harrison (2011), 

por exemplo, afirma que não devemos falar de uma Arqueologia do passado contemporâneo, 

mas de uma Arqueologia do contemporâneo, uma Arqueologia no e do presente, para então 

tentar entender a intervenção dos traços do passado na atualidade. Nesse sentido, o papel 

político, social e cultural que o arqueólogo pode desempenhar no contemporâneo, na sociedade 

atual, é inquestionável. Inclusive quando tratamos de atos de violência. 

A violência não é uma temática nova dentro da Arqueologia. A Arqueologia dos campos 

de batalhas, a Arqueologia da Guerra, ou a Arqueologia Bélica, já é um campo de estudo bem 

estabelecido na nossa disciplina que, no entanto, se diversificou ao longo do tempo (LINO, 

2011; LINO & FUNARI, 2013; MOSHENSKA & GONZÁLEZ‐RUIBAL, 2015; SILVA et al., 

2012).  

A arqueologia dos conflitos tem se estabelecido como uma importante subárea 

da arqueologia histórica, com a consolidação de um corpus de pesquisa 

crescente nos últimos trinta anos. A despeito desta massa de pesquisas sendo 

realizada principalmente em países como Estados Unidos e Inglaterra, ainda 

há muito o que se considerar com relação aos avanços teóricos (...) O próprio 

termo inclusive que trata de agrupar as investigações arqueológicas que 

envolvem conflitos diversos varia, usando-se designações como “arqueologia 

dos conflitos”, “arqueologia dos campos de batalhas”, “arqueologia militar”, 

“arqueologia dos combates e assim por diante, geralmente se tratando de 

traduções livres das expressões já consolidadas em língua inglesa. (...) importa 

aqui definir e discutir os conceitos de “arqueologia dos campos de batalhas”, 

devido às íntimas implicações para com os aspectos militares envolvidos no 

conflito bélico, e “arqueologia dos conflitos”, que se aproxima do viés mais 

crítico relacionando arqueologia e movimentos sociais, e o uso da violência aí 

envolvida (LINO, 2011: 3-4). 

Em vez de se restringir apenas à análise de conflitos armados e de contextos bélicos e 

militares, a Arqueologia do Conflito ou Arqueologia da Violência sobre a qual Lino (2011) fala, 

que nasceu da Arqueologia dos campos de batalha, aborda a violência de forma mais 

abrangente, como parte integrante das estruturas sociais estudadas. Ou seja, a Arqueologia do 

Conflito aborda também a violência cotidiana e estrutural. E como a violência sempre esteve 

presente na história humana, estudos desenvolvidos sob essa temática envolvem a Arqueologia 

Pré-histórica e Histórica. (MOSHENSKA & GONZÁLEZ‐RUIBAL, 2015). No entanto, os 
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estudos da violência na Pré-história só cresceram a partir da década de 90 (LESSA & 

SCHERER, 2008), assim como os estudos da violência na contemporaneidade:  

The venerable discipline of battlefield archaeology has formed the basis for 

wide ranging studies of the artefacts, sites and landscapes of violent conflict, 

ranging from prehistory to the American Civil War (…) The idea of studying 

the material remains of twentieth an twenty-first century conflicts emerged in 

part from this tradition of battlefield archaeology, but also drew on a number 

of other fields (…) From heritage management came the idea that even recent 

material remains of conflict were worthy of protection, preservation and 

recording. From material studies and anthropology came ever more 

sophisticated interdisciplinary approaches to violent heritage as the traces of 

human agency and interaction, as well as the emerging idea of material 

agency. From forensic science and criminology came the idea that bodies have 

stories to tell and that these can serve a therapeutic and commemorative 

purpose as well a legal one. Finally, the idea that archaeological techniques 

and concepts could applied to the very recent or contemporary past has had 

significant impacts, as researchers have been drawn towards the study of the 

material manifestations of contemporary processes of oppression and 

violence. This had also encouraged a more holistic view of the archaeology of 

violence that recognizes the ways in which conflicts affect every dimension 

of a society: we have moved a long way from the battlefield, into the 

workplace, the home and the everyday. Two of the most significant outcomes 

of this process of interdisciplinary growth and evolution have been the 

widening of the category “conflict” to include both physical and structural 

violence; and the understanding that archaeological studies of violent episodes 

in the past share many important features with archaeological work taking 

place amidst ongoing violence: not least in their common ethical problems. 

(MOSHENSKA & GONZÁLEZ‐RUIBAL, 2015: 2-3). 

Os estudos da violência do contemporâneo se tornam mais imprescindíveis quando 

pensamos que, de acordo com González‐Ruibal (2008), a partir da Primeira Guerra Mundial, 

no século XX, houve um aumento significativo de conflitos, de guerras, de destruição e, 

portanto, de violações aos direitos humanos. E a Arqueologia, por trabalhar com materialidades, 

pode e deve possibilitar, em relação a esses eventos, a construção de memórias e histórias 

subalternas (alternativas), que não estão presentes nos discursos oficiais e, se estão, são 

manipuladas e simplificadas: 

“In small things forgotten” (Deetz 1977), we find the voice of the subaltern, 

the Other, those who have no voice in the official records (slaves, women, 

blacks, the colonized). Archaeology, then, can also provide alternative 

accounts of supermodernity, by focusing on destruction and the abject, the less 

gentle face of the world we live in. I will outline three scenarios in which 

archaeology must produce an alternative narratives: 1) genocides and political 

killings; 2) wars that leave no documentary record or in which the memories 

are highly contentious; 3) the subconscious – or unconscious – in culture. 

(GONZÁLEZ‐RUIBAL, 2008: 248-249). 
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É nessa Arqueologia da Violência do contemporâneo que a Arqueologia da Repressão 

e da Resistência se desenvolve. Para Anjos (2012), a Arqueologia da Repressão e da Resistência 

pode ser definida como uma busca por histórias não-oficiais que resultaram da opressão dos 

regimes ditatoriais na América Latina, que se iniciaram nos anos 60 perdurando até a década 

de 80. Ou seja, essa linha de pesquisa tem a capacidade de construir histórias que os discursos 

oficiais tentaram apagar ou distorcer, dando voz aos oprimidos e silenciados, procurando 

entender de que forma os mecanismos políticos de repressão funcionavam e construindo 

“memórias materiais” do terrorismo ditatorial (ZARANKIN & FUNARI, 2008; ZARANKIN 

& SALERNO, 2008).  

 De acordo com Zarankin & Salerno (2008), foi com o retorno da democracia que novas 

gerações de arqueólogos latino-americanos passaram a realizar pesquisas sobre os regimes 

ditatoriais com interesses e objetivos distintos, agrupados em cinco eixos de discussão:  

1) las reflexiones teóricas sobre arqueología de la represión, memoria y usos 

del pasado; 2) la recuperación e identificación de restos de personas 

desaparecidas; 3) el estudio de centros clandestinos de detención; 4) el análisis 

de objetos asociados a la represión; 5) el estudio de casos representativos.  

(ZARANKIN & SALERNO, 2008: 25).  

Na Argentina, por exemplo, a criação da Equipo Argentino de Antropología Forense 

(EAAF) em 1984, uma referência nessa área na Americana Latina, resultou na escavação de 

diversos cemitérios e valas clandestinas no país a fim de localizar e resgatar os corpos dos 

desaparecidos políticos, além disso, a EAAF já atuou internacionalmente em países da América 

Latina, em países africanos e na ex-Iugoslávia.  (FONDEBRIDER, 2008; POLONI, 2014; 

ZARANKIN & FUNARI, 2008; ZARANKIN & SALERNO, 2008).  Seguindo os passos da 

EAAF outros grupos de investigação forense foram criados no país, como o Grupo 

Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT) e o Colectivo de 

Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) (SALERNO et al., 2012). A EAAF 

também foi responsável por influenciar a criação de outros times de antropologia forense na 

América Latina (como Chile, Guatemala, Peru34) e por influenciar a criação em 2003 da 

Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF)35 (POLONI, 2014). Além 

 
34 No Peru, em 2000 foi criada a Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), com o objetivo de investigar 

as violações aos direitos humanos (como assassinatos e desaparecimentos forçados) cometidas durante o conflito 

armado no país que se iniciou depois da ditadura civil-militar (1980-2000). Além de atuar no país, a EPAF também 

atua internacionalmente e hoje é uma referência na área. Conteúdo retirado do site oficial da EPAF: 

http://epafperu.org/ 
35 “La Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF) es una asociación civil sin fines de lucro, 

que busca establecer criterios éticos y profesionales para el ejercicio de la Antropología Forense, promover la 

http://epafperu.org/


A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL E SEU LEGADO MNEMÔNICO: O PORQUÊ DE UMA 

ARQUEOLOGIA DA REPRESSÃO E DA RESISTÊNCIA  132  
 _________________________________________________________________________________  

disso, são diversos os estudos desenvolvidos por arqueólogos na Argentina sobre os centros 

clandestinos de detenção, sobre lugares de memória e seus processos de musealização e 

apropriação (ATALIVA, 2008; ATALIVA et al., 2015; COMPAÑY, 2009; DOVAL & 

GIORNO, 2010; GASTALDI, 2014; GONZALEZ & COMPAÑY, 2016; JOFRÉ et al., 2016; 

MORALES & FERREYRA, 2014; ZARANKIN & NIRO, 2008; ZARANKIN & SALERNO, 

2012). Já Salerno (2007) realizou uma pesquisa diferenciada ao analisar restos de vestimentas 

encontrados em exumações realizadas pela EAAF com o suporte de testemunhos de 

sobreviventes e da pesquisa documental. A autora chegou à conclusão de que as mudanças que 

a aparência dos detentos sofria no período de detenção eram uma forma de desconstrução da 

identidade “subversiva” dos mesmos e, no caso da morte dos detentos, a dificuldade de 

reconhecimento dos corpos devido a essas modificações era uma forma de perpetuar a condição 

de desaparecidos (SALERNO, 2007). 

No Chile, o Grupo de Antropología Forense (GAF) realizou dezenas de trabalhos de 

perícia forense e de exumação entre 1990 e 1993, tanto no país como no exterior (Croácia, 

Guatemala, Iraque, Nicarágua); em 1994 o grupo parou de atuar devido à saída da maioria de 

seus membros (PADILLA & REVECO, 2004). Em relação à análise de centros de detenção da 

ditadura chilena, há trabalhos como o de Fuentes et al. (2009), San Francisco et al. (2010), 

Fuenzalida (2011), Seguel et al. (2012), entre outros. Arcaya et al. (2016) seguiram um rumo 

diferente ao trabalhar com a apropriação pelo regime militar do Centro Cultural Gabriela 

Mistral (GAM), que modificou seus espaços para que atendessem às ideologias do regime, 

tornando o centro um símbolo da ditadura chilena. Fuenzalida e Sierralta (2016), por sua vez, 

discutiram práticas de resistência ao regime militar por meio da análise de panfletos e murais 

de rua (com grafites, pichações etc.) da década de 80 em Santiago. Outra ação importante nesse 

campo de estudos no Chile, foi a elaboração, em 2017, pela Mesa de Trabajo de Sitios de 

Memorias, formada pelo Colegio de Arqueólogos de Chile (CARCH), de um manual, com um 

protocolo arqueológico e de conservação, que estabeleceu no país “(…) los criterios básicos 

para la investigación y preservación de los sitios de memorias, orientado tanto a los especialistas 

como a las organizaciones a cargo de la recuperación y gestión de estos sitios” (GOÑI et al., 

 
oficialización del uso de la Antropología y Arqueología Forense en las investigaciones judiciales en América 

Latina, impulsar el desarrollo de normas forenses específicas al contexto latinoamericano, e impulsar la 

certificación de los profesionales en Antropología Forense a través de la creación de un directorio independiente.”. 

Conteúdo retirado do site oficial da ALAF: http://alafforense.org/index.html 

http://alafforense.org/index.html
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2017: 4). Para entender um pouco melhor o desenvolvimento da Arqueologia da Repressão e 

da Resistência no Chile recomendo a leitura de Fuenzalida (2017). 

No Uruguai, apenas na virada do século os primeiros trabalhos sob essa temática foram 

desenvolvidos. No início dos anos 2000, perícias forenses foram realizadas pela EAAF, em 

conjunto com a Comisión para la Paz (Compaz)36, em corpos sem identificação exumados do 

cemitério de Colônia do Sacramento (MAZZ, 2008). Em 2005 foi criado o Grupo de 

Investigação e Antropologia Forense (GIAF) do país, ligado à Universidad de la República 

(UdelaR), que já realizou buscas por corpos de desaparecidos políticos em cemitérios e edifícios 

e terrenos militares que foram centros de detenção (La Tablada Nacional, ex centro clandestino; 

Batallón 13 e Batallón de Paracaidistas nº 14) (SUARÉZ, 2016). De acordo com Suaréz 

(2016), além do GIAF, também foi criada em 2005 uma equipe de investigação histórica que 

estuda os aparatos repressivos da ditadura uruguaia, os casos de prisões políticas (por volta de 

6 mil), de assassinatos (85 casos) e de desaparecimento político (192 casos). Apesar de não ter 

sido realizada nenhuma escavação arqueológica nos centros de detenção do país voltadas para 

a interpretação de sua materialidade e das experiências cotidianas a eles relacionadas, indo além 

da busca pelos corpos de desaparecidos políticos (SUARÉZ, 2016), Montenegro (2014) ressalta 

a necessidade de visibilização (e estudo) desses lugares que seriam peça chave na recente 

reflexão da sociedade uruguaia sobre esse período histórico, sobre o terror de estado e sobre os 

direitos humanos. 

Na Guatemala, a Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), criada em 

1992, já trabalhou com milhares de casos de desaparecimento e assassinato e já recuperou 

aproximadamente 5682 vítimas do conflito armado no país; além disso, outras organizações, 

como o Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) e a Equipo de 

Exhumaciones de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), 

também realizam investigações antropológicas para ajudar no processo de reparação histórica 

pelos crimes humanitários cometidos durante o conflito armado, que se iniciou  na ditadura 

civil-militar (SILVESTRE, 2015; CASALLAS & PIEDRAHI, 2004).  

Por outro lado, pesquisas como as de Fournier e Martínez Herrera (2008), sobre o 

genocídio de manifestantes realizado pelo governo mexicano em 2 de outubro de 1968 na Praça 

das Três Culturas, e de Navarrete e López (2008), sobre o Quartel San Carlos de Caracas que 

 
36 Foi criada em 2000 pelo presidente Batlle com o objetivo de investigar a localização dos desaparecidos políticos 

(MONTENEGRO, 2014). 
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funcionou como centro de detenção de presos políticos durante o regime democrático na 

Venezuela (1958-1999), demonstram que a violência estatal na “era das ditaduras latino-

americanas” (da década de 60 até década de 80) também se fez presente em regimes 

supostamente democráticos.  

No Brasil, as pesquisas arqueológicas da repressão e da resistência ainda são incipientes, 

situação decorrente principalmente do fato de que muitas pessoas que participaram ativamente 

das políticas de repressão durante a ditadura no país, com o retorno da democracia, continuaram 

mantendo seus status e poder (FUNARI & OLIVEIRA, 2008). Anjos (2012) corrobora com 

essa ideia ao afirmar que: 

No Brasil, a pesquisa arqueológica no estudo do período da ditadura ainda está 

em sua infância, como resultado das diversas armadilhas jurídicas e políticas 

colocadas pelo Estado autoritário. / É mister afirmar que a arqueologia da 

repressão corresponde a um campo do conhecimento pouco valorizado. Isso 

se deve, em parte, a que muitos personagens que atuaram nas ditaduras latino-

americanas ainda estão no poder. (ANJOS, 2012: 89). 

 Entre os poucos estudos arqueológicos sobre a ditadura civil-militar realizados no país, 

tem-se, por exemplo, a escavação, no começo da década de 90, de uma vala comum no 

cemitério Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro, coordenada pela arqueóloga Nanci Vieira 

Oliveira, aliada ao grupo “Tortura Nunca Mais”, à Associação Médica do Rio de Janeiro e ao 

Grupo de Antropologia Forense da Argentina. Infelizmente, devido ao estado de preservação 

dos ossos, essa escavação não atingiu seu objetivo que consistia na identificação dos corpos de 

desaparecidos políticos e na definição da causa da morte. (FUNARI & OLIVEIRA, 2008; 

FUNARI et al., 2008).  Escavações que ocorreram em outros cemitérios, como a do Cemitério 

Dom Bosco37, localizado no Bairro Perus em São Paulo em 1990, e a do Cemitério Vila 

Formosa também em São Paulo em 2010, infelizmente não envolveram um trabalho 

arqueológico em si, apesar de serem dois exemplos do potencial da arqueologia para a busca de 

desaparecidos políticos (SOARES, 2014; SOARES & FUNARI, 2014): 

No caso da vala de Perus, no início dos anos 1990, os familiares juntamente 

com o Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV), a Anistia Internacional 

e a Americas Watch convidaram o Dr. Clyde Collins Snow e a EAAF para 

colaboração com a UNICAMP na catalogação e identificação das ossadas 

 
37 Entre os restos mortais escavados, foram identificados, ainda na década de 90, os corpos de 5 desaparecidos 

políticos (Antônio Carlos Bicalho Lana, Dênis Casemiro, Frederico Eduardo Mayr, Helber José Gomes Goulart e 

Sônia M. Lopes Moraes). (PRODOC BRA/08/021, 2016). 
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encontradas. Mas esse trabalho conjunto sequer foi iniciado, por oposição da 

equipe de medicina legal da Universidade. (SOARES, 2014: 12).  

(...) atualmente, há indicação de medidas positivas no “projeto de Perus”. No 

recorte dos trabalhos arqueológicos, este projeto apresentou avanços desde 

2013/14: tem a colaboração de arqueólogos, desde a montagem do laboratório 

num espaço da Unifesp, em São Paulo. E arqueólogos e antropólogos serão 

contratados pelo Governo Federal para participação em todas as etapas. A 

Equipe Peruana de Antropologia Forense - EPAF e da Equipe Argentina de 

Antropologia Forense - EAAF atuarão em conjunto com os profissionais 

brasileiros. (SOARES: 13-14). 

Soares (2014) se refere ao Grupo de Trabalho Perus (GTP), formado por uma equipe 

multidisciplinar com profissionais nacionais e internacionais (arqueólogos, historiadores, 

antropólogos, médico-legistas, odontologistas e geneticistas), que foi criado em outubro de 

2014 com o objetivo de estudar os corpos exumados do Cemitério Dom Bosco e de sua vala 

clandestina para identificação de desaparecidos políticos. Todo o material ósseo escavado em 

Perus (1.051 ossadas), que estava no Cemitério do Araçá desde 2001, começou a ser transferido 

em 2014 para o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF)38 da Unifesp 

(Universidade Federal de São Paulo) para ser analisado; a transferência de todo o material ósseo 

terminou em março de 2016 e as pesquisas do GTP ainda estão em andamento. (PRODOC 

BRA/08/021, 2016). 

Por outro lado, os trabalhos realizados a partir da década de 90 na região do Araguaia 

(região de fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e atual Tocantins), constituindo diversas 

buscas por corpos de desaparecidos políticos da Guerrilha do Araguaia, conseguiram envolver 

a participação da EAAF e de arqueólogos do Museu Emílio Goeldi. Entretanto, apenas com a 

regulamentação do Grupo de Trabalho Araguaia (GTA) em 2011 (resultado da reformulação 

do antigo Grupo de Trabalho Tocantins, GTT, de 2009), arqueólogos passaram a fazer parte de 

forma consistente das equipes técnicas que realizam as buscas na região. (JUSTAMAND & 

MECHI, 2015; MECHI & JUSTAMAND, 2014; SOARES & FUNARI, 2014, SOUZA, 2014): 

A Arqueologia, de uma forma ou de outra, sempre esteve rondando as buscas 

pelos desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, já que ao longo das quase três 

décadas, alguns profissionais (bioarqueólogos e antropólogos físicos) foram 

chamados a comparecer, seja em reuniões, seja em consultas esporádicas, 

tanto da parte do governo como, com maior afinco, dos familiares. A presença 

 
38 “O Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) desenvolve projetos relacionados a violação de 

direitos humanos no Brasil. No presente momento o CAAF se encontra envolvido em dois grandes projetos. O 

primeiro projeto sobre o processo de identificação das ossadas encontradas na vala clandestina de Perus e o 

segundo é sobre violência de estado no Brasil, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford.”. 

Conteúdo retirado do site oficial do CAAF: https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/ 

https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/
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oficial e sistemática de arqueólogos só viria ocorrer em 2012, quando a juíza 

federal Solange Salgado exarou documento exigindo sua presença junto do 

GTA, corpo pericial composto, maciçamente, por médicos legistas, auxiliados 

por geólogos e cartógrafos, na busca pelos desaparecidos. (SOUZA, 2014: 

220). 

Na década de 90 os levantamentos realizados na região localizaram os corpos de apenas 

dois militantes, Maria Lucia Petit e Bergson Gurjão Farias; o GTA, por sua vez, conseguiu 

localizar 25 ossadas que ainda estão sob análise para identificação identitária (JUSTAMAND 

et al., 2014). 

Para além desses trabalhos de localização e identificação de corpos de desaparecidos 

políticos, nos últimos anos surgiram iniciativas e pesquisas acadêmicas que têm mudado o 

cenário da Arqueologia da Repressão e da Resistência no país. Por exemplo, o Grupo de 

Pesquisa Arqueológica da Resistência da Unicamp (Cnpq) foi criado e uma edição especial da 

Revista de Arqueologia Pública sobre esse tema foi lançada em 2014, edição que inclui 

trabalhos de diversos arqueólogos brasileiros, alguns aqui citados. Em 2016, a revista da 

Sociedade de Arqueologia Brasileira (Revista de Arqueologia) também lançou um número 

especial sobre essa temática. E atualmente um grupo de pesquisa de Arqueologia da Repressão 

e da Resistência também está sendo montado na Universidade Federal de Minas Gerais, 

coordenado pelo Prof. Dr. Andrés Zarankin. 

Para completar, além desta pesquisa, já existem outros estudos de pós-graduação sobre 

Arqueologia da Repressão e da Resistência: duas dissertações de mestrado concluídas e uma 

dissertação e duas teses em andamento. Baretta (2015), por meio do estudo de dois centros de 

detenção em Porto Alegre (Dopinha e o Presídio da Ilha das Pedras Brancas), discutiu em seu 

mestrado o potencial da Arqueologia na construção de uma consciência histórica sobre o regime 

civil-militar por trabalhar com memórias materiais. A autora atualmente está fazendo sua 

pesquisa de doutorado na Universidade Federal de Pelotas, abordando as relações de gênero 

presentes nos centros de detenção da ditadura no país a partir da análise da materialidade do 

DOPS/RS e da análise de relatos de ex-presos políticos de outros centros de detenção brasileiros 

(BARETTA, 2017).  

A segunda dissertação de mestrado já concluída sob a temática da Arqueologia da 

Repressão e da Resistência é de Belle (2017), que fez uma análise da cultura material do ex-

CCD Dopinha, abordando também o papel da Arqueologia nas políticas de patrimonialização 

e de memória sobre o período da ditadura. A dissertação de mestrado que está em andamento é 
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da discente Denise Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tem como 

objeto de pesquisa o DOPS/MG, localizado no centro de Belo Horizonte. Também está sendo 

desenvolvida uma pesquisa de doutorado, por outro discente da UFMG, Pedro Maguire, que 

tem como objetivo analisar os reformatórios indígenas de Minas Gerais que funcionaram 

durante a ditadura, o Reformatório Krenak e a Fazenda Guarani. Denise e Pedro ainda 

publicaram em conjunto um artigo sobre os vestígios materiais do DOPS/MG e sua relação com 

a prática de uma “tortura científica” (MAGUIRE & COSTA, 2018). 

Apesar dos avanços, esse cenário aqui exposto da Arqueologia da Repressão e da 

Resistência no Brasil é desolador se considerarmos o impacto que o regime ditatorial teve na 

sociedade ao longo de tantos anos e a forma como esse período é lembrado no país. De acordo 

com Ferreira, a história oficial ou tradicional se atém às fontes geradas pelo poder ou fontes 

que contém o poder, assim, as minorias nela não encontram espaço e, se encontram, são 

inferiorizadas (FERREIRA, 2008; FERREIRA, 2008b). Como já foi abordado, é justamente 

isso que ocorre nesse caso onde a construção de memórias coletivas pelo discurso oficial e pelo 

poder público a respeito da ditadura civil-militar apaga as histórias dos “subversivos”, dos 

opositores ao Estado que, quando não têm voz nesse discurso, têm uma voz diminuída, 

desvalorizada. E, se considerarmos, como já foi dito no capítulo anterior, que a construção de 

memórias, que é política, social e subjetiva, só é possível através da materialidade, então o 

desenvolvimento da Arqueologia da Repressão e da Resistência e a construção de memórias 

materiais da ditadura civil-militar se mostram imprescindíveis.  

Como Baretta (2014) coloca, a Arqueologia da Repressão e da Resistência aponta um 

novo caminho, um caminho democrático, com construção de memórias diferentes daquelas 

construídas pelo discurso oficial. Um caminho que traz à tona, por meio do estudo de diferentes 

materialidades (corpos dos desaparecidos, centros de detenção, objetos, vestimentas etc.), as 

histórias que dentro do discurso oficial são destinadas ao esquecimento. É nesse contexto que 

este trabalho se inclui. 

 



 

 
 

3 O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA 

DITADURA CIVIL-MILITAR DO BRASIL 

 

 

  

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

De vinho tinto de sangue 

 

Como beber dessa bebida amarga 

Tragar a dor, engolir a labuta 

Mesmo calada a boca, resta o peito 

Silêncio na cidade não se escuta 

De que me vale ser filho da santa 

Melhor seria ser filho da outra 

Outra realidade menos morta 

Tanta mentira, tanta força bruta 

 

Como é difícil acordar calado 

Se na calada da noite eu me dano 

Quero lançar um grito desumano 

Que é uma maneira de ser escutado 

Esse silêncio todo me atordoa 

Atordoado eu permaneço atento 

Na arquibancada pra a qualquer momento 

Ver emergir o monstro da lagoa 

 

De muito gorda a porca já não anda 

De muito usada a faca já não corta 

Como é difícil, pai, abrir a porta 

Essa palavra presa na garganta 

Esse pileque homérico no mundo 

De que adianta ter boa vontade 

Mesmo calado o peito, resta a cuca 

Dos bêbados do centro da cidade 

 

Talvez o mundo não seja pequeno 

Nem seja a vida um fato consumado 

Quero inventar o meu próprio pecado 

Quero morrer do meu próprio veneno 

Quero perder de vez tua cabeça 

Minha cabeça perder teu juízo 

Quero cheirar fumaça de óleo diesel 

Me embriagar até que alguém me esqueça 

 

 

Cálice - Chico Buarque e Gilberto Gil, 1973 
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3.1 SOBRE O FAZER: EXPLICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Neste capítulo da tese eu apresento a metodologia utilizada na pesquisa e a análise e 

interpretação dos estudos de caso.  

Em relação à metodologia deste trabalho, adianto que ela é baseada em aportes 

diversificados guiados pelos pressupostos da Arqueologia Sensorial, da Arqueologia da 

Arquitetura e das Arqueologias Interpretativas (ou pós-processuais), que entendem a construção 

do conhecimento como um processo hermenêutico e subjetivo, e está estruturada da seguinte 

forma: 

 

3.1.1 Entrevistas qualitativas semiestruturadas com ex-presos políticos 

 

No segundo capítulo, quando discuto o “esquecimento” do terrorismo ditatorial no 

Brasil, eu trato, na verdade, sobre uma disputa pela memória desse período. E se for considerado 

que a história oficial ou tradicional, ligada aos “vencedores” e “poderosos”, sempre tenta calar 

a voz dos “subversivos” (FERREIRA, 2008; FERREIRA, 2008b), nesse caso, ela também 

tentou apagar os rastros das experiências de violência por eles vividas (FECHER, 2016). Por 

isso, nessa disputa mnemônica, onde o acesso à documentação de instituições oficiais da época 

sempre foi problemático, os relatos orais de perseguidos políticos e de seus familiares foram 

essenciais na tentativa de reconstituição das violações aos direitos humanos e da memória social 

da ditadura no país (FECHER, 2016). Isso porque os relatos orais, mesmo sendo individuais, 

são indissociáveis de estruturas sociais, dando espaço então para a construção de memórias 

coletivas subterrâneas e marginalizadas relacionadas a determinados contextos históricos 

(POLLACK, 1989). Nesse sentido, os testemunhos orais funcionam como uma forma 

alternativa de construção de narrativas e de conhecimento sobre o passado; como Halbwachs 

(1990) afirma, a memória histórica (que estaria ligada à história oficial) não pode reivindicar 

para si a verdade do passado. Para Fecher (2016), por meio das lembranças dos ex-presos 

políticos é possível compreender o funcionamento do aparato repressivo estatal e a relação entre 

seus diversos órgãos, é possível entender o espaço das carceragens e sentimentos como “(...) 

dor, perda, incertezas e, também, afeto e solidariedade entre os companheiros” (FECHER, 

2016: 204). 
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Ou seja, os depoimentos orais de ex-presos políticos têm a capacidade de fornecer 

informações valiosas sobre o contexto político, social e econômico nacional e internacional que 

envolveu a ditadura civil-militar brasileira; sobre o funcionamento dos CCDs e CODs do 

regime e sobre as pessoas que trabalharam ou que foram detidas nesses lugares. Sendo assim, 

foram coletados, através do uso de questionários semiestruturados, depoimentos de ex-presos 

políticos a respeito de suas histórias, das circunstâncias que os ligaram a esses lugares e a 

respeito de suas experiências individuais/coletivas nesses espaços, só que dando ênfase aos 

aspectos espaciais dos centros de detenção e aos aspectos sensoriais do cotidiano. A coleta 

desses depoimentos buscou entender como os centros de detenção oficiais e clandestinos foram 

estruturados, como foram vivenciados e percebidos por essas pessoas, quais foram os efeitos 

corporais, psicológicos dessas vivências opressivas e quais foram as táticas de resistência. 

As entrevistas qualitativas, utilizadas aqui como uma ferramenta técnica para 

recolhimento de dados, foram semiestruturadas para possibilitar uma maior liberdade na 

elaboração dos depoimentos por parte dos entrevistados, afinal:  

Na entrevista semiestruturada, a resposta não está condicionada a uma 

padronização de alternativas formuladas pelo pesquisador como ocorre na 

entrevista com dinâmica rígida. Geralmente (...) está focalizada em um 

objetivo sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas 

à entrevista. O uso de gravador é comum a esse tipo de entrevista. É mais 

adequada quando desejamos que as informações coletadas sejam fruto de 

associações que o entrevistado faz, emergindo, assim, de forma mais livre.” 

(MANZINI, 1990/1991: 154). 

Entrevistas semiestruturadas são mais interessantes pois permitem a formação de uma 

“relação dialética” entre o entrevistador e o entrevistado por envolver, como Rocha & Eckert 

(2008) afirmam, trocas mútuas de conhecimento, o que, por sua vez, torna as entrevistas uma 

fonte de informação muito mais rica. De acordo com Oliveira (1998), em uma “relação 

dialética” entre o pesquisador e o “outro”, o “outro” é mais do que apenas um informante e a 

autoridade do pesquisador se esvaece, pois os dois se tornam interlocutores de um diálogo entre 

“iguais”, no qual o pesquisador não tem o receio de “contaminar” o discurso do outro, no qual 

o pesquisador se envolve ouvindo o outro e sendo ouvido por ele. É uma troca de experiências, 

uma via de mão dupla que, ainda segundo Oliveira (1998), enriquece metodologicamente a 

pesquisa criando uma interação entre esses interlocutores que não existe na relação 

pesquisador/informante tradicional.  



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          141  
 _________________________________________________________________________________  

Foi com esse objetivo em mente que eu apliquei as entrevistas semiestruturadas que, 

apesar de apresentarem um roteiro, não possuíam questões prontas e definidas. Para começar 

as entrevistas, informações básicas como nome completo, idade e profissão dos ex-presos 

políticos eram requisitadas. Logo em seguida, eu e Denise Costa (ela participou de todas as 

entrevistas, com exceção da de Ivan Seixas) pedíamos aos entrevistados para nos contar suas 

histórias de vida, porque, como e quando eles acabaram sendo levados aos centros de detenção 

e por quanto tempo permaneceram detidos. A partir daí e de acordo com os relatos, nós fazíamos 

perguntas ligadas às características físicas dos centros de detenção e às suas ambiências (sobre 

os revestimentos das paredes e dos pisos, sobre luminosidade, tamanho, ventilação, 

temperatura, umidade, cheiro e limpeza dos espaços onde ficavam confinados, sobre os 

utensílios e mobiliários disponíveis e sobre a planta dos edifícios e a distribuição espacial dos 

seus diferentes cômodos) e relacionadas ao cotidiano desses locais (sobre a lotação das celas e 

o regime de solitária, sobre a qualidade e horários de alimentação, sobre as atividades que eles 

e os agentes realizavam, sobre como se dava a movimentação dos detentos e dos “carcereiros” 

nesses espaços, sobre as formas de comunicação existente entre os prisioneiros, sobre as 

proibições a eles impostas e as ações de resistência, sobre a existência ou não da divisão de 

celas masculinas e femininas etc.).  Depois de coletar todas essas informações, para finalizar as 

entrevistas, sempre perguntávamos se os entrevistados gostariam de acrescentar algo. Foi dessa 

forma que “conversamos” com sete ex-presos políticos, registrando tudo com o uso de 

gravador, autorizado por todos eles. 

Para obter informações sobre o DOI-CODI e DEOPS de São Paulo, foram entrevistados:  

- Elza Lobo: militante da Ação Popular (AP). Foi capturada em 10 de novembro de 1969 e 

levada ao DOI-CODI/SP onde ficou detida até 24 de novembro de 1969, quando foi transferida 

para o DEOPS/SP.  Em 06 janeiro de 1970, Elza foi para transferida para o Presídio Tiradentes 

e permaneceu encarcerada até 20 setembro de 1971. (SOUSA, 2014).  

- Maurice Politi: egípcio de nascença, imigrou ainda criança para o Brasil com sua família. 

Militante da Ação Libertadora Nacional (ALN). Foi capturado em 20 de março de 1970 e levado 

ao DOI-CODI/SP. Ficou detido no DOI-CODI/SP até 17 de abril de 1970, quando foi 

transferido para o DEOPS/SP. Foi mantido no DEOPS/SP até o dia 6 de maio de 1970 e então 

foi levado para o Presídio de Tiradentes.  Em 1971, Maurice voltou para o DOI-CODI/SP para 

interrogatórios, ficando detido por mais 6 dias no local entre 15 e 21 de junho. Em 18 de 

dezembro de 1973 ele voltou para o DEOPS/SP, devido ao seu processo de expulsão do país, e 
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no dia 24 de janeiro de 1974 foi transferido para o Presídio Hipódromo. Maurice ficou preso 

até 19 de março de 1974 e foi expulso do país no dia 20 de agosto de 1975. (POLITI, 2014). 

- Ivan Akselrud de Seixas: militante do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT). Foi 

capturado pelo Estado, aos 16 anos de idade, em 16 de abril de 1971 e levado ao DOI-CODI/SP, 

junto com seu pai, dirigente do MRT, Joaquim Alencar de Seixas. Sua mãe também militante, 

Fanny Akselrud de Seixas, e suas irmãs, que não eram militantes, Ieda e Iara, também foram 

capturadas na residência da família e levadas ao DOI-CODI/SP. (Ivan Akselrud de Seixas, 

relato oral, 05/10/201839; MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO, 2015). Ivan 

ficou detido no DOI-CODI/SP por um mês e foi levado para o DEOPS/SP, onde ficou até 

novembro de 1971 quando foi transferido para o Presídio Tiradentes (Ivan Akselrud de Seixas, 

relato oral, 05/10/2018). Ivan voltou a ficar detido no DOI-CODI/SP por cinco dias a partir de 

17 de maio de 1972, devido à sua participação na greve de fome no Presídio Tiradentes 

(POLITI, 2014). Quanto ao DEOPS/SP, depois de novembro de 1971: 

(...) me levavam [Ivan] para lá a cada dois meses, em média, e me mantinham 

preso lá por um período de outros dois meses. Isso aconteceu de durante os 

anos de 1971, 1972 e 1973, mês de outubro, quando fui isolado na Casa de 

Custódia e Tratamento de Taubaté, misto de penitenciária e manicômio, 

durante dois anos e oito meses seguidos. No total, se forem somadas todas as 

vezes que fui levado para lá, devo ter ficado cerca de um ano e meio no cárcere 

do DOPS. (FECHER, 2016: 213) 

- Maria Amélia de Almeida Teles: militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Foi 

capturada em 28 de dezembro de 1972 e levada ao DOI-CODI/SP, com seu marido, César Teles, 

e um dirigente do PCdoB, o Carlos Nicolau Danielli, cuja morte Amelinha testemunhou. No 

dia seguinte, seus filhos, Janaína e Edson (de 5 e 4 anos de idade), e sua irmã, Criméia Alice 

Schmidt de Almeida, grávida de 8 meses, foram capturados em uma invasão domiciliar e 

levados ao DOI-CODI. Amelinha ficou 45 dias no DOI-CODI/SP e 127 dias no DOPS/SP antes 

de ser transferida para o Presídio Hipódromo. Ao todo, Amelinha ficou detida por 10 meses. 

(SÃO PAULO, 2015). 

Para obter informações sobre a Casa Azul foram entrevistados:  

- Abel Honorato de Jesus (Abelinho): camponês capturado pelas Forças Armadas em 1972, 

acusado de ser amigo do “Oswaldão” (Oswaldo Orlando da Costa, guerrilheiro do PCdoB) 

 
39 Ivan Akselrud de Seixas. 05 out. 2018. Relato Oral. Belo Horizonte, via Skype: Entrevista concedida à Caroline 

Murta Lemos. 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          143  
 _________________________________________________________________________________  

(BRASIL, 2014). Ficou detido por 4 meses na Casa Azul e depois foi obrigado a trabalhar de 

mateiro (guia) para o Exército durante a repressão da Guerrilha do Araguaia. Trabalhando como 

mateiro, passou por Xambioá (base militar localizada na cidade de Xambioá/TO, COD da 

ditadura) e chegou a morar com a família na Bacaba (base militar localizada em São Domingos 

do Araguaia/PA, COD da ditadura). (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/201840). 

Mesmo depois do fim da guerrilha, Abelinho continuou a ser forçado a trabalhar sob o comando 

do Major Curió41, em garimpo dirigido por ele na Serra Pelada, na década de 80 (BRASIL, 

2014).  

- Pedro Matos do Nascimento (Bigode ou Pedro Marivete): camponês, tinha contato com os 

guerrilheiros do Araguaia, pois chegou a ser vizinho dos mesmos entre janeiro e setembro de 

1971. Foi capturado em 9 de novembro de 1973 e levado para Bacaba, onde foi feita a sua 

ocorrência. Depois foi para a Casa Azul, onde ficou por 3 dias. Lá foi interrogado, mas não foi 

torturado. Saindo da Casa Azul, foi levado para um presídio em Marabá e posteriormente para 

Bacaba, somando ao todo 45 dias de encarceramento. (BRASIL, 2010). 

- Manoel Leal Lima (Vanu): camponês, vendia farinha para os guerrilheiros do Araguaia. Foi 

capturado em 8 de outubro de 1973 (quando ia para a casa de um vizinho) para trabalhar como 

mateiro (guia) para o Exército durante a repressão da Guerrilha do Araguaia. O levaram para 

Bacaba e depois de 24 horas o levaram para a Casa Azul. Vanu, em depoimento para a Comissão 

de Direitos Humanos e Minoria, afirmou que ficou preso na Casa Azul por 3 ou 4 dias. 

(BRASIL, 2008).  Em uma reportagem do jornal O Globo, de 1996, confeccionada a partir dos 

relatos, até então inéditos, do Vanu sobre tudo que vivenciou durante a Guerrilha do Araguaia, 

é colocado que ele passou 18 dias nesse CCD (RIBEIRO JUNIOR, 1996). No entanto, 

atualmente, com 81 anos, ele diz que não se lembra mais quantos dias ficou no local. De 

qualquer forma, depois de detido e torturado na Casa Azul, ele continuou refém das Forças 

Armadas por 11 meses, sendo mantido principalmente em Bacaba, com passagens por 

Xambioá. Durante todo esse tempo ele foi obrigado a trabalhar como mateiro a serviço do 

Exército. (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/201842).  

 
40 Abel Honorato de Jesus. 08 dez. 2018. Relato Oral. Marabá: Entrevista concedida à Caroline Murta Lemos e 

Denise Neves Batista Costa. 
41 Uma figura de destaque no funcionamento da Casa Azul, Coronel Sebastião Rodrigues de Moura (vulgo Major 

Curió), chegou na região em maio de 1973 para atuar na repressão da Guerrilha do Araguaia (BRASIL, 2014). 
42 Manoel Leal Lima. 09 dez. 2018. Relato Oral. São Domingos do Araguaia: Entrevista concedida à Caroline 

Murta Lemos e Denise Neves Batista Costa. 
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3.1.2 Análise Gamma e análises sensoriais dos CCDs e CODs da Ditadura Militar  

 

Os centros de detenção foram visitados com o intuito de analisar, através das disposições 

e características arquitetônicas, como configurações estruturais específicas do espaço estiveram 

associadas a diferentes processos de repressão e resistência, e de analisar quais estruturas foram 

modificadas ao longo do tempo e por quê. Sendo assim, nessas visitas foram realizadas as 

análises sensoriais de visibilidade e de comunicação sonora e visual.  

As análises de visibilidade, segundo Pellini (2011), permitem identificar áreas dentro de 

uma determinada paisagem que podem ou não serem visualizadas dependendo do ponto de 

observação, estabelecendo assim os campos de visões possíveis dentro da paisagem. Segundo 

o autor, isso pode nos ajudar a entender como paisagens ou determinados lugares são 

apropriados visualmente. Se levarmos em consideração que arquiteturas disciplinares 

contemporâneas, como os centros de detenção, segundo Foucault (2002), são construídas e 

utilizadas visando o controle visual constante, então essa análise de visibilidade é essencial para 

entender a dinâmica desses espaços enquanto mecanismos repressivos. Por exemplo, dentro das 

salas de tortura, das celas, dos corredores quais eram os campos de visão dos detentos? Como 

a distribuição das celas permitiam o controle visual dos agentes? Será que esse controle era de 

fato constante e absoluto e como ele se relaciona com a configuração espacial? 

Já as análises de comunicação sonora e visual realizadas tiveram como objetivo 

estabelecer como se dava a comunicação entre determinados pontos dos centros de detenção 

(de uma cela para outra, por exemplo), e quais estímulos sensoriais externos (externo ao 

edifício, externo às celas, às salas de tortura etc.) poderiam ser percebidos pelos detentos, 

afetando-os positiva ou negativamente (exemplo: quais os efeitos que os sons das torturas de 

outros causavam nos detentos que estavam em suas celas?). Sendo assim, eu tentei determinar 

de que forma, em pontos específicos desses espaços, era possível visualizar outras pessoas e se 

comunicar através de grandes ou pequenos gestos, de assobios, por meio de conversação baixa 

(cochichos e sussurros), de conversação confortável/usual, forçada ou por meio de gritos. 

Também considerei o som de passos como uma das variáveis da análise, já que essa poderia ter 

sido uma forma de reconhecer ou não a aproximação de um agente.  Para resumir, eu trabalhei 

com as seguintes variáveis: Comunicação Verbal (baixa, usual e forçada); Gritos; Assobios; 

Passos; Comunicação Gestual; Reconhecimento de Corpo; Reconhecimento da Face; e 
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Reconhecimento de Gestos (ver PELLINI, 2011). Em anexo está a Ficha de Análise que foi 

utilizada em campo (Anexo A). 

Além disso, fatores como a dificuldade ou ausência total de comunicação e sua relação 

com os elementos arquitetônicos foram considerados. Com isso, os pontos de limite de 

comunicação sensorial entre os diferentes lugares dos centros foram estabelecidos para discutir 

estratégias de repressão e resistência (exemplo: a comunicação não autorizada com outros 

detentos pode ser considerada uma forma de resistência, assim como o impedimento da mesma 

pode ser considerada uma forma de repressão).  

Essas análises sensoriais já foram realizadas por Hamilton et al. (2006) e Pellini (2011) 

em sítios pré-históricos. No entanto, bem adaptadas elas podem oferecer pistas importantes 

sobre a utilização e vivência desses espaços arquitetônicos. 

Já a análise gamma desenvolvida por Hillier e Hanson (1984), por sua vez, possibilita 

entender, através do uso de um gráfico específico, como se dá a movimentação dentro de uma 

determinada estrutura arquitetônica, como cada cômodo (célula) se conecta ao outro, como se 

dá a distribuição e integração dos espaços e como essa organização espacial está relacionada 

com aspectos socioculturais, como, por exemplo, o controle de quem (visitantes, residentes etc.) 

entra em determinados cômodos que, dependendo de sua função social e simbólica, podem ser 

de difícil acesso ou não. Ou seja, essa análise possibilita discutir relações sociais e experiências 

cotidianas ao considerar a distribuição espacial: 

(...) gamma-analysis: it develops a number of hypotheses about the relation 

between the principal syntactic parameters and social variables; and it offers 

a theory of the relations between the internal and external relations of the cell 

as part of a general theory of the social logic of space. (HILLIER & HANSON, 

1984: 143). 

Essa análise já foi aplicada por Baretta (2015) no Presídio da Ilha das Pedras Brancas, 

no Rio Grande do Sul, que recebeu presos políticos durante a ditadura. Segundo a autora, o 

presídio possuía espaços não distributivos, o que estaria ligado diretamente à necessidade de 

um controle total da circulação de pessoas no local. Fuenzalida (2011) aplicou a Análise 

Gamma no El Cuartel Terranova (CCD chileno) e percebeu que os edifícios do complexo 

destinados às celas e salas de tortura eram os edifícios com espaços menos distributivos e com 

maior grau de isolamento. Zarankin, por sua vez, aplicou essa análise em várias pesquisas: no 

estudo de escolas (ZARANKIN, 1999, 2002, 2003), do CCD argentino Club Atletico 
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(ZARANKIN, 2003; ZARANKIN & NIRO, 2008) e de casas da classe média argentina 

(ZARANKIN, 1999, 2003; FUNARI & ZARANKIN, 2002). Em relação ao CCD, Zarankin e 

Niro (2008) chegaram à conclusão de que os espaços não eram distributivos e tinham alto grau 

de isolamento, características comuns em instituições disciplinares. Além disso, eles 

concluíram que a distribuição espacial do CCD era simbólica e estratégica: 

Existe também um elemento simbólico associado à organização do espaço. 

Assim, à medida que se avança para o interior do CCD, o nível de suplício vai 

aumentando. Imaginemos que o prisioneiro não pode ver, porém, sim, 

experimenta estes espaços através dos sentidos. Os cheiros de corpos e dos 

fluidos humanos, a umidade e a falta de ventilação no subsolo, o calor e o frio, 

os gritos e choros dos outros detidos, a dureza das paredes e do piso – onde 

eram colocados. Trata-se de uma estrutura para ser percebida de maneiras 

alternativas à visão, através de sentidos como o tato, a audição e o olfato. Seu 

centro, seu coração, é a sala de tortura. De alguma maneira, representa a 

materialização do sadismo com que foi projetado o CCD. (ZARANKIN & 

NIRO, 2008: 144). 

Os resultados alcançados por Baretta (2015), Fuenzalida (2011) e Zarankin e Niro 

(2008) demonstram que a análise gamma pode ser uma ferramenta importante na interpretação 

dos espaços dos centros de detenção. No entanto, autores como Pearson & Richards (1994), 

apontam que análises centradas na sintaxe espacial de uma arquitetura (preocupadas 

principalmente com a identificação de distribuições espaciais, níveis de acessibilidade etc.), 

como a análise gamma, podem ignorar que designs arquitetônicos têm significados diferentes 

em contextos culturais específicos e que as formas de controle de privacidade também mudam 

de acordo com o contexto sociocultural. Os autores alertam, por exemplo, que a ideia de que a 

profundidade de determinadas estruturas arquitetônicas está diretamente ligada à acessibilidade 

das mesmas não necessariamente oferece informações sobre a utilização e significação desses 

espaços.  

Por outro lado, a análise gamma pode ser de fato enriquecedora se for utilizada enquanto 

um ponto de partida para elaborações interpretativas sobre espaços arquitetônicos, aliada com 

outras análises (como a sensorial) ou complementada por outras ferramentas. Zarankin e 

Fuenzalida, por exemplo, complementaram suas análises utilizando índices desenvolvidos pelo 

arqueólogo Richard Blanton. Os índices de Blanton são: de escala (relacionado ao tamanho do 

edifício e a quantidade de cômodos no mesmo), de integração (relacionado à distribuição e 

conexão dos espaços internos) e complexidades (relacionado à acessibilidade dos espaços 

internos pelo meio externo e à variação funcional do uso dos espaços) (ZARANKIN, 2002). 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          147  
 _________________________________________________________________________________  

Nesta pesquisa, em particular, eu complemento a análise gamma apenas com as análises 

sensoriais. 

Para finalizar, foi com base em todos os aportes metodológicos aqui apresentados que 

realizei a interpretação dos centros de detenção escolhidos como estudos de caso. Os dados 

advindos das entrevistas, das visitas aos CCDs e CODs e das análises sensoriais e gamma foram 

cruzados com a bibliografia e com minhas impressões pessoais a fim de construir interpretações 

a respeito, principalmente, da constituição dos centros de detenção enquanto agentes 

disciplinares do Terrorismo de Estado por meio das experiências sensoriais de detenção, de 

tortura e de resistência vivenciadas nesses espaços. 

 

3.2 OS CENTROS DE DETENÇÃO COMO AGENTES DISCIPLINARES DO 

TERRORISMO DE ESTADO  

 

Apesar do autoritarismo e da violência política não serem, no Brasil, uma especificidade 

da ditadura civil-militar (D’ARAUJO et al., 1994; ROLLEMBERG & QUADRAT, 2011), o 

tamanho, a estrutura e o funcionamento (a forma como se dava a produção, organização e 

controle de informação) do aparato repressivo ditatorial não têm precedentes na nossa história 

(LONGHI, 2002). 

Como já foi abordado no segundo capítulo, o regime ditatorial brasileiro, fundamentado 

pelas ideias da DSN e da Guerra Revolucionária, utilizou o Terrorismo de Estado como forma 

de domínio político para tentar controlar e erradicar qualquer oposição ao governo civil-militar. 

Para isso, eles construíram ao longo dos anos um extenso e articulado aparato repressivo oficial 

e clandestino no país, formado pelos centros e serviços de informação, pelos centros de 

detenção e pelas Auditorias Militares43. Esse aparato foi responsável pela produção e 

gerenciamento de informações sobre seus opositores e pela repressão efetiva dos mesmos 

(LONGHI, 2002; FECHER, 2016). Mas como ele funcionou?  

Para Longhi (2002), por mais que todos os órgãos (os DOI-CODIs e o CIE, o 

CENIMAR, o CISA, os DOPS etc.) respondessem em última instância ao SNI, a fluidez 

 
43 Não cito, no presente capítulo, os órgãos repressivos de censura, porque eles não constituem uma peça central 

nas discussões aqui apresentadas. 
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existente entre eles e a autonomia de cada um permitiram uma agilidade na obtenção e, 

principalmente, no compartilhamento de informações. Apesar das disputas internas e dos 

desentendimentos, a troca de informações entre os diversos órgãos, segundo Joffily (2008), foi 

fundamental no funcionamento do aparato repressivo. 

Ainda que houvesse reconhecida dificuldade de coordenação formal dos 

trabalhos e definição de funções, a rotina dos diversos órgãos de segurança 

em todo o Brasil contava com intenso intercâmbio de informações e presos. 

Dos arquivos da burocracia às salas de tortura; do almoxarifado, às celas 

coletivas e solitárias; dos camburões às salas de audiência; dos quartéis aos 

centros clandestinos de detenção, o trabalho de repressão seguia de modo bem 

orquestrado. (FECHER, 2016: 214). 

Outra consequência proveniente da autonomia e da fluidez existente entre os órgãos 

repressivos foi a sobreposição de funções. A sobreposição intencional de funções refletiu-se na 

operacionalidade do sistema de repressão, pois, além de ter permitido uma eficiência maior nas 

operações realizadas, ela “dissolveu” a responsabilidade de cada órgão estatal nas ações 

repressivas cotidianas. (LONGHI, 2002). Longhi (2002) afirma que não interessava ao regime 

civil-militar, ao SNI, o controle detalhado de cada ato operacional de todos os órgãos, o que 

dificultava, inclusive, a identificação dos responsáveis por determinadas ações repressivas por 

meio da documentação burocrática produzida. D’Araujo et al. (1994) apontam que ao lado da 

cadeia hierárquica do aparato repressivo existiu uma cadeia operacional, uma cadeia técnica de 

comando, uma rede de atuação informal e complexa que deu espaço para a falta de controle e, 

consequentemente, mais espaço para ações clandestinas e crimes humanitários. Tudo isso 

reflete a necessidade que se tinha de esconder a clandestinidade presente no funcionamento de 

tal sistema, marcado pela tortura, prisões ilegais e execuções, utilizadas para se conhecer e 

combater o inimigo interno:  

(...) as ações multifacetadas e ordenadas no entrelaçamento de órgãos e ordens 

visavam garantir a ação imediata, sem preocupação com o respeito aos direitos 

humanos. A prioridade é o projeto social e sua efetivação, sendo que a tortura 

cumpria um importante papel estruturador, havendo apenas a necessidade de 

acobertá-la. (LONGHI, 2002: 82). 

Mas por que esconder? “(...) porque o regime militar procurou manter a sua face 

democrática.” (LONGHI, 2002: 82), em outras palavras, procurou manter uma “aparência de 

legalidade” (TELES, 2001).  

(...) existia a preocupação com a manutenção da legalidade formal que, 

entretanto, deu vazão ao aparato repressivo que, na prática, atuava na 

ilegalidade. Sim, porque a LSN [Lei de Segurança Nacional], embora tenha 
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previsto em determinado momento a vigência, para alguns atentados à 

Segurança Nacional, da pena de morte, nunca permitiu, em seu texto, o 

exercício da tortura para “extrair informações”, o que, porém, foi largamente 

utilizado durante todo o tempo. (AQUINO, 2000: 274). 

E eles mantiveram essa aparência por meio de determinadas estratégias mencionadas 

por Teles (2011) em sua tese de doutorado, onde a autora discute muito bem o funcionamento 

do sistema repressivo ditatorial: criação de uma legislação de exceção que cerceou os direitos 

civis  (comentadas no segundo capítulo), realização dos julgamentos de crimes políticos pela 

Justiça Militar, com seus IPMs (Inquéritos Policiais Militares) e Auditorias Militares, utilização 

de laudos médicos falsos, prática de ocultação de cadáveres (como, por exemplo, no cemitério 

Dom Bosco (Perus) em São Paulo), montagem de simulações de suicídios e mortes que serviam 

para livrar o Estado de qualquer culpabilidade nos assassinatos de “subversivos”, utilização de 

codinomes pelos agentes dos órgãos repressivos que torturavam ou tinham contato com os 

prisioneiros  etc. Além dessas estratégias, Aquino (2000) afirma que, ao contrário dos outros 

regimes civis-militares sul-americanos, no Brasil se teve rodízio de presidentes com eleições 

indiretas periódicas (para dar uma ilusão de “escolha”) e o Congresso Nacional permaneceu 

aberto por quase todo o regime (apesar das cassações constantes).   

É justamente essa tentativa de manutenção de uma aparência de legalidade que 

diferenciou os CODs dos CCDs. Mas antes de tratar sobre suas diferenças, é bom pontuar as 

suas semelhanças. Como já foi abordado, toda arquitetura prisional é construída e utilizada 

visando a desconstrução do eu dos prisioneiros. E, no caso dos centros de detenção que 

compuseram o sistema repressivo ditatorial, esse objetivo de desconstrução, diferentemente do 

que propunham os modelos prisionais do séc. XIX, teve no suplício corporal sua principal via 

de concretização. Isso porque a coleta de informações era essencial para o combate aos 

oponentes políticos do regime, fazendo dos interrogatórios e, consequentemente, da tortura, 

ferramentas fundamentais no funcionamento dos centros de detenção. Joffily (2008) afirma que 

os interrogatórios e a análise de informação foram o “coração” das atividades do DOI-CODI de 

São Paulo. E, como, segundo a autora, os métodos e finalidades desse órgão refletiam a 

dinâmica do aparato repressivo como um todo, é possível afirmar que o interrogatório e a 

análise de informação também foram o “coração” do funcionamento de todos os outros centros 

de detenção. A CNV corrobora com essa ideia: 

A tortura passou a ser sistematicamente empregada pelo Estado brasileiro 

desde o golpe de 1964, seja como método de coleta de informações ou 

obtenção de confissões (técnica de interrogatório), seja como forma de 
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disseminar o medo (estratégia de intimidação). Deixou de se restringir aos 

métodos violentos já empregados pela polícia no Brasil contra presos comuns 

para, sofisticando-se, tornar-se a essência do sistema militar de repressão 

política, baseada nos argumentos da supremacia da segurança nacional e da 

existência de uma guerra contra o terrorismo. Foi usada com regularidade por 

diversos órgãos da estrutura repressiva, entre delegacias e estabelecimentos 

militares, bem como em estabelecimentos clandestinos em diferentes espaços 

do território nacional. (BRASIL, 2014: 343). 

Ou seja, o suplício corporal e, logo, sensorial, foi um aspecto fundamental do cotidiano 

dos centros de detenção da ditadura civil-militar e a tortura foi um instrumento utilizado de 

forma sistemática para obtenção de informações por meio da destruição da identidade dos 

detentos. Para Teles (2011:171), a tortura “(...) é utilizada para destituir a subjetividade de 

alguém e produzir, forjar uma outra, para que este outro eu, que é também a “coisa” na qual foi 

transformada, possa reconhecer o torturador como “sujeito” e, assim, confessar.”.  

Temos então com os centros de detenção ditatoriais um novo modelo punitivo que, 

visando a desconstrução do eu de seus prisioneiros, segundo Zarankin & Niro (2008), misturou 

o suplício corporal (sensorial) da Idade Média, com o controle disciplinar do século XIX. 

Apesar dos autores se referirem apenas ao CCDs argentinos, penso que o mesmo pode ser dito 

em relação a todos os centros de detenção oficiais e clandestinos brasileiros.   

No entanto, se o suplício sensorial (a tortura, os maus-tratos, o sadismo), foi utilizado 

de forma “limitada” nos CODs, por terem sido órgãos estatais publicamente reconhecidos; nos 

CCDs, por terem sido não-lugares, órgãos repressivos estatais que publicamente não 

“existiram”, a utilização do mesmo foi ilimitada. Por isso, os CODs foram os lugares do terror 

aprisionado, pois o terror estava subordinado, sujeitado à aparência de legalidade e à tentativa 

de evitar qualquer responsabilização pelos crimes humanitários cometidos; enquanto os CCDs 

foram os não-lugares do terror emancipado. Os CCDs funcionaram como uma espécie de 

“(...) ‘laboratório’ clandestino fora dos espaços militares, que permitia uma atuação mais livre 

e mais violenta (...)”  (RIO DE JANEIRO, 2014: ii). Como Zarankin & Niro (2008: 194-195) 

defendem, a condição de clandestino de um CCD: 

“(...) o outorga a vantagem da invisibilidade e da impunidade. O converte em 

um ‘não-lugar’ para aqueles que se encontram dentro de seu espaço. Este ‘não-

lugar’ transforma seus ocupantes em ‘desaparecidos’, precisamente porque 

não estão em nenhum ‘lugar’, ou, ao menos, não se conhece sua localização.”. 

Quer dizer, os CCDs tornaram possível a utilização irrestrita da violência política e, ao 

mesmo tempo, garantiram que o Estado mantivesse sua “aparência de legalidade”. 
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Mas então quais foram as táticas de terror e resistência empregadas nos CODs e CCDs? 

Quais as diferenças e semelhanças existentes entre elas? E qual o papel da materialidade e dos 

sentidos nisso tudo? Para tentar responder essas questões foram realizadas as análises do 

DEOPS e do DOI-CODI de São Paulo, que serão apresentadas logo a seguir, e da Casa da Morte 

de Petrópolis e da Casa Azul de Marabá, que serão apresentadas posteriormente.  

 

3.3 SOBRE OS CENTROS OFICIAIS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-MILITAR 

BRASILEIRA (CODs): OS LUGARES DO TERROR APRISIONADO 

 

3.3.1 O DEOPS de São Paulo 

 

3.3.1.1 A Repressão Política Adaptada: o funcionamento do DEOPS/SP na Ditadura Civil-

Militar e seus antecedentes 

  

A origem dos Departamentos de Ordem Política e Social é bem anterior à ditadura civil-

militar, por isso os DOPSs são um bom exemplo para ilustrar a repressão política existente 

antes do regime. Eles foram criados nas décadas de 20 e 30, em um contexto político 

influenciado pelo fim da Primeira Guerra Mundial, pela Revolução Russa, pelo Movimento 

Tenentista e pela criação do PCB (1922) (BAUER, 2007). Na República Velha, quando os 

valores democráticos ainda não estavam sedimentados (NEVES, 2014), durante as décadas de 

10 e 20, a elite política e econômica se viu ameaçada pela intensificação de movimentos 

trabalhistas, anarco-sindicalistas e comunistas, que foram então considerados como 

perturbações da ordem social e política e, logo, como “caso (problema) de polícia”  (AQUINO, 

2002; BRASIL, 2014; FECHER, 2016; NEVES, 2014). Sendo assim, foram criados nos estados 

brasileiros, em diferentes datas pelos seus respectivos governos, os DOPSs, polícias políticas 

com o objetivo de combater qualquer movimento, grupo, comportamento e indivíduos 

considerados nocivos à ordem sociopolítica (BAUER, 2007):   

Os alvos da repressão da ação de polícia política dos DOPSs variaram 

conforme a conjuntura nacional e internacional. Durante as décadas de 1920 

e 1930, os anarquistas, comunistas e operários organizados em sindicatos 

foram os setores mais visados da população. Com a eclosão do levante 

planejado pela Aliança Nacional Libertadora em 1935 e a polarização da 

sociedade entre os comunistas e integralistas, o foco repressivo foi 
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direcionado a estes grupos. Já no período da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), a repressão esteve concentrada contra associações e grupos de 

estrangeiros, especialmente àqueles originários dos países do Eixo 

(Alemanha, Itália e Japão) (SOMBRA, 1996:41). Após o início da Guerra 

Fria, a preocupação voltou-se novamente aos comunistas, tendência que se 

acentuou com a eclosão da Revolução Cubana (1959) (...). (BAUER, 2007: 

14). 

E mesmo que o “público alvo” da repressão dos DOPSs tenha se modificado ao longo 

do tempo, como afirma Quadrado (2014), as ações dos DOPSs sempre envolveram uma política 

elitista e autoritária voltada para a repressão dos movimentos populares, para a repressão da 

participação política popular. Por isso, não é de se estranhar que a origem de tais órgãos esteja 

associada a República Velha e a sua política oligárquica (QUADRADO, 2014). De acordo com 

o relatório final da CNV, por exemplo, empresários comemoraram a criação do DOPS de São 

Paulo, já que esse se tornaria responsável por investigar e reprimir ativistas, criando fichas 

completas sobre os “indesejáveis”. No caso de São Paulo, foi em 30 de dezembro de 1924, com 

a Lei 2034, que a Delegacia de Ordem Política e Social do estado foi criada para, 

exclusivamente, vigiar e reprimir todos os “suspeitos” por eventuais desordens políticas e 

sociais (AQUINO, 2002). 

 Outra questão relevante em relação aos DOPSs, é que nos períodos de regimes 

autoritários, no Estado Novo (1937-1945) e na Ditadura Civil-Militar, esses órgãos foram 

fortalecidos. Durante o Estado Novo, tendo como base a Lei de Segurança Nacional (Lei nº 38 

de 1935) voltada principalmente para a restrição das atividades do PCB (MOTTA, 2000), a 

polícia política deteve um poder ilimitado de investigação e detenção (NEVES, 2014). Para 

Quadrado (2014), os DOPSs viraram nessa época órgãos de repressão federal, pois mesmo 

submetidos aos governos estatais, era Vargas quem nomeava os interventores, que então 

comandavam os DOPSs. Sendo assim, os DOPSs: 

(...) perseguia sob a lógica da suspeição ou da desconfiança vários setores da 

sociedade brasileira, deturpando suas ideias políticas como “perigo 

vermelho”. Confundiam lutas sociais e reivindicações trabalhistas com ideias 

revolucionárias; críticas ao Estado Novo como subversão à ordem instituída; 

livros, poemas e músicas como propagandas em massa do comunismo. Isto é, 

a polícia política acreditava no mito de um grande fantasma comunista que 

sempre esteve à espreita esperando o momento para subverter o governo de 

Getúlio Vargas e o Brasil. Essa paranoia ante comunista sobreviverá no 

imaginário brasileiro por muitos anos ainda, tendo na ditadura civil-militar 

(1964-1985) um novo ápice. (QUADRADO, 2014: 45). 
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 Nesse período, também foi criado o Serviço Secreto44 no DOPS de SP pelo Decreto n.º 

11.782 de 30 de dezembro de 1940, responsável por ações de contraespionagem para perseguir 

espiões estrangeiros no país, principalmente os alemães, japoneses e italianos depois de 1942, 

quando o Brasil rompeu suas relações com o Eixo (QUADRADO, 2014). Devido à importância 

das atividades desempenhadas pela Delegacia de Ordem Política e Social de SP, em 1945, com 

o Decreto-Lei nº 14.854, ela se tornou o Departamento de Ordem Política e Social, formado 

por cinco delegacias: a Delegacia de Explosivos, de Armas e Munições; a Delegacia de 

Estrangeiros; a Delegacia de Ordem Econômica; a Delegacia de Ordem Política e a Delegacia 

de Ordem Social (BRASIL, 2014).  

Mas como os DOPSs funcionaram no período democrático antes da ditadura?  

Como colocado no segundo capítulo, mesmo com o fim do Estado Novo, o PCB 

permaneceu ilegal, assim como os sindicatos e organizações afins; todos considerados 

promovedores da desordem (BRASIL, 2014). Além disso, nessa época, foi criada a ESG, 

formada por uma ideologia anticomunista (pautada na DSN e na ideia de Guerra 

Revolucionária) (BRASIL, 2014; FERREIRA, 2012) que também serviu de base para a criação 

de uma nova Lei de Segurança Nacional, publicada em 1953 (Lei no 1.802) (BARROS, 2001). 

Cabe lembrar que essa preocupação com a Segurança Nacional também foi uma consequência 

da influência da Guerra Fria (BAUER, 2007). Ou seja, nesse contexto, mesmo com o retorno 

da democracia, os DOPSs continuaram funcionando como uma força repressiva política e, 

principalmente, anticomunista:  

Neste período apesar da descentralização das polícias políticas que estão 

subordinadas às Secretarias de Segurança Pública estadual, a Divisão de 

Polícia Política e Social (DPS) órgão federal, acaba centralizando essa rede 

capilar de informações, onde “tudo e todos” que possam representar alguma 

“ameaça” ao Estado, serão vigiados. Interessante notar que essa vasta rede de 

espionagem que fere os preceitos constitucionais é subordinada ao Ministério 

de Justiça e Negócios Interiores. (OLIVEIRA, 2010: 8). 

Para Oliveira (2010) isso resultou em um Estado Total de Vigilância no país no qual o 

Serviço Secreto do DOPS/SP desempenhou um papel crucial, com a formação de extensos 

dossiês. Não à toa, o DEOPS/SP45 foi o DOPS mais importante do aparelho repressivo da 

ditadura civil-militar, pois além de contar com o mais extenso e bem estruturado arquivo do 

 
44 Posteriormente se chamou Serviço de Informações e, em 1975, virou Divisão de Informações (AQUINO, 2002).  
45 Em 1975, o DOPS/SP passou a se chamar Departamento Estadual de Ordem Política e Social, mudando então a 

sigla para DEOPS/SP, que é utilizada neste trabalho (AQUINO, 2002). 
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país, ele contava com uma equipe técnica qualificada com experiência na vigilância e repressão 

política, com o apoio da elite e com uma relação já duradoura com as Forças Armadas e com o 

Conselho de Segurança Nacional (BRASIL, 2014; FECHER, 2016).  

O importante a ser ressaltado é que a polícia política, representada pelos DOPSs, antes 

da ditadura civil-militar, já tinha décadas de atuação na repressão de movimentos políticos 

trabalhistas, comunistas e na repressão de qualquer indivíduo suspeito de ser uma ameaça aos 

costumes e à ordem vigente. O que mudou a partir do golpe de 64, foi que os DOPSs passaram 

a funcionar sob o prisma do Terrorismo de Estado. Isso significou uma reformulação e 

aprimoramento dessa polícia política que foi militarizada (BAUER, 2007). Para Bauer (2007), 

a militarização do Estado afetou de forma direta a burocracia policial. Discutindo o DOPS/RS, 

a autora menciona que na ditadura os militares passaram a ocupar importantes cargos 

administrativos da segurança pública e que os policiais passaram a realizar treinamentos com 

as Forças Armadas.  

Em 1972, por exemplo, foi aberta a Escola Nacional de Informações (ESNI) em Brasília. 

Seguindo as ideias da DSN e do anticomunismo, ela sistematizou e regulamentou as atuações 

dos setores de informação dos órgãos de vigilância brasileiros, por meio de cursos que 

ensinavam estratégias repressivas nacionais e internacionais. Essa escola formou vários agentes 

civis e militares, ajudando a estruturar ideologicamente os organismos repressivos do regime 

que passaram a atuar para combater o “inimigo interno”, como o DEOPS/SP. (QUADRADO, 

2014).  

Pode-se dizer que outra forma de treinamento foi por meio de manuais. Em sua tese de 

doutorado, Bauer (2011) cita o “Manual de Interrogatório” do CIE de 1971 que foi enviado 

para os DOPSs pelo SNI. Para a autora, esse manual é uma tradução adaptada do Kubark 

Counterintelligence Interrogation, manual de interrogatório da CIA, de 1963, utilizado nos 

treinamentos da Escola das Américas.  No manual de interrogatório brasileiro usado pelos 

DOPSs, está claro, por exemplo, que em “casos de emergência”, atos proibidos pela Convenção 

de Genebra, como “(...) violência contra a vida e pessoa, em particular assassinato, mutilação, 

tratamento cruel e tortura; (...) atentados contra a dignidade pessoal, em particular a humilhação 

ou o tratamento degradante”, podiam ser implementados, já que o Governo adotava, nesses 

casos, uma “legislação diferente para o tratamento dos capturados” (MAGALHÃES, 2004: 

211). Para completar, de acordo com o manual, nos interrogatórios de “subversivos” era 

necessário recorrer a métodos violentos frequentemente, pois o objetivo principal era conseguir 
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o número máximo de informações para proteger o Estado e não para montar um processo 

criminal contra o detento (MAGALHÃES, 2004).   

Essa influência do Terrorismo de Estado significou a sistematização da tortura nos 

DOPSs. Se antes a tortura nesses ambientes se voltava para os presos comuns, para os pobres, 

e não era utilizada de forma constante, na ditadura, ela se voltou também para a classe média e 

se tornou um método sofisticado e central da repressão política, não só para extrair 

informações, como também, para propagar medo (BRASIL, 2014). A propagação do medo foi 

uma estratégia importante do Terrorismo de Estado da ditadura, por isso, por mais que a tortura 

fosse negada publicamente pelos agentes estatais, ela foi ao mesmo tempo difundida por todo 

o sistema repressivo (BAUER, 2007), inclusive nos DOPSs.  

Dessa forma, o uso da violência e da tortura pelos DOPSs aumentou consideravelmente 

na ditadura civil-militar, inclusive no DEOPS/SP (NEVES, 2014; QUADRADO, 2014) que, de 

acordo com os dados levantados pelo Brasil: Nunca Mais (1985), foi o DOPS do país com o 

maior número de denúncias de tortura nesse período. Durante o regime militar, o DEOPS/SP 

foi formado por diversos investigadores e informantes e chegou a contar também com quarenta 

delegados (NEVES, 2014), sendo o mais famoso deles, devido à sua atuação violenta, o Sérgio 

Paranhos Fleury (FECHER, 2016; NEVES, 2014; QUADRADO, 2014). Fleury entrou no 

DEOPS/SP para atuar na Delegacia de Ordem Social em 1968 (essa delegacia foi a responsável 

por reprimir os “subversivos” e as guerrilhas urbanas e rurais), mas em 1973 foi transferido por 

ser réu em um julgamento, acusado fazer parte do Esquadrão da Morte46 (QUADRADO, 2014). 

Os anos nos quais o Fleury atuou foram os mais sangrentos da história do órgão (FECHER, 

2016; NEVES, 2014). Quando ele chega no DEOPS/SP:  

(...) o órgão ganha notoriedade na contenção da resistência política. Conhecido 

por suas estratégias sádicas na tortura de presos, mantinha presos “exclusivos” 

sobre os quais somente pessoal de sua extrema confiança teria conhecimento. 

A ele é ainda atribuída a manutenção e utilização de centros clandestinos de 

detenção, como um no bairro de São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro, 

conhecido como “Casa de São Conrado” e outro em São Paulo, conhecido 

como “Fazenda 31 de Março”. (FECHER, 2016: 223). 

Não por coincidência os anos de 1969 até 1971 são os anos com a maior quantidade de 

denúncias de atos de tortura cometidos nesse local durante a ditadura; são 181 casos, o que 

 
46 O Esquadrão da Morte, montado por policiais do DEOPS/SP, foi criado para executar suspeitos de crimes 

comuns e/ou políticos e chegou a matar centenas de brasileiros, muitos sem antecedentes criminais (NEVES, 2014; 

BRASIL: NUNCA MAIS, 1985b). 
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representa 62% do número total de denúncias (BRASIL: NUNCA MAIS, 1985). Para 

completar, depois da criação do DOI-CODI/SP, foi Fleury que garantiu que o DEOPS/SP 

continuasse a ser um importante órgão repressivo, chegando a competir com o próprio DOI-

CODI/SP (BRASIL, 2014; BRASIL: NUNCA MAIS, 1985b; NEVES, 2014). Até 1969, a 

repressão política foi uma tarefa levada a cabo principalmente pelas Secretarias de Segurança 

Pública e pelos DOPSs, no entanto, isso mudou com a criação dos DOI-CODIs (JOFFILY, 

2008). Houve um enfraquecimento do papel dos DOPSs dentro do sistema repressivo porque 

os DOI-CODIs passaram a ter prioridade nas ações de investigação, captura, detenção e 

interrogatório, cabendo à polícia política um trabalho mais burocrático, relacionado ao 

processamento legal dos presos que, depois de capturados e interrogados pelos DOI-CODIs, 

eram transferidos para os DOPSs para a abertura de inquéritos (NEVES, 2014). 

A partir de então o DOPS/SP deixaria de ser o principal executor da polícia 

repressiva em São Paulo, e sua atuação poderia ter se tornado mesmo 

supérflua, não fosse permanecer com: a) o controle do Instituto Médico Legal 

(IML): quando começou a aumentar o número de presos políticos mortos, era 

necessário validar tecnicamente os casos duvidosos, ao menos para aplacar a 

indignação da opinião pública. Esse órgão era o IML, comandado pela Polícia 

Civil; b) o cartório: era necessário manter uma burocracia policial que 

produzisse a formalização das prisões e os laudos periciais; tornou-se hábito, 

a partir daí, que os presos passassem a prestar depoimentos formais no 

DOPS/SP, mesmo já depois de terem sido interrogados e torturados pelos 

militares do DOI-CODI; e c) os contatos de Fleury: permanecia, no DOPS/SP, 

uma equipe que só obedecia a Fleury, e uma rede de informantes que só ele (e 

seu pessoal) conhecia – sem contar que o delegado tinha ligações estreitas com 

o Cenimar: não era um estranho nas Forças Armadas; isso o manteve na ativa 

muito além do que seria razoável, mesmo depois de ser transferido para o 

DEIC. (BRASIL, 2014: 165). 

Segundo Neves (2014), as operações como os assassinatos dos líderes da ALN, Carlos 

Marighella e Joaquim Ferreira, e do líder da REDE (Resistência Democrática), Eduardo Leite 

(Bacuri), que foram importantes no combate aos movimentos de esquerda, acabaram dando 

“prestígio” ao DEOPS/SP e, a meu ver, reafirmando o seu lugar como um órgão repressivo 

nada “supérfluo” para o aparato. No entanto, isso também não significa que os outros DOPSs 

abandonaram as investigações, prisões, interrogatórios, torturas e assassinatos, significa apenas 

que perderam espaço, com exceção dos DOPSs localizados em estados onde não havia DOI-

CODI (BRASIL: NUNCA MAIS, 1985b).  

Pode-se afirmar então que o DEOPS/SP, por ser responsável pela burocracia e formação 

de inquéritos, era o local onde os prisioneiros eram “legalizados” depois de saírem do DOI-

CODI (onde eles permaneciam incomunicáveis). Ou seja, no DEOPS/SP os detentos voltavam 
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a “aparecer”, podendo ter contato com advogados e receber visitas de familiares, o que 

dificultava a prática de tortura e assassinato (FECHER, 2016). Para o ex-preso Maurice, por 

exemplo, foi um alívio quando ele chegou no local. 

Bom, então esse é o período da OBAN [DOI-CODI] que eu lembro, 

violência, essas coisas pitorescas, enfim, dramáticas que aconteceram e 

depois a época do DOPS [DEOPS/SP]. Quê que eu lembro do DOPS? O 

DOPS era mais organizado porque no DOPS você já ia... e a gente (...) a gente 

respirava até aliviado quando chegava no DOPS, porque no DOPS a 

gente sabia que entrava na lista oficial dos presos (...) já não queriam mais 

sumir com você (...) embora iriam ocorrer torturas no DOPS e depois 

ocorreram torturas também na OBAN quando pessoas presas que 

estavam já no Presídio Tiradentes voltavam pra OBAN. Eu mesmo voltei 

uma vez né. E aí é um terror também voltar né, porque descobre uma coisa 

que você não falou ou, no meu caso, foi uma coisa idiota, porque eu tinha um 

outro nome. Era Ricardo não sei do quê, quer dizer, eu tinha uma carteira com 

outro nome (...) E aí eles souberam que um tal Ricardo tinha feito um curso 

de guerrilha em Cuba. Me chamaram pra perguntar se era eu. (...) Mas, enfim, 

éee... quando você chegava no DOPS, você tava legalizado. (Maurice Politi, 

relato oral, 18/10/201847). 

Além do Maurice, para Elza o DEOPS/SP também foi um ambiente “menos violento”, 

devido principalmente à relação de solidariedade existente entre os detentos e à possibilidade 

de receber visitas e de receber alimentos e objetos. Algo que, sem dúvida, foi importante para 

a resistência dos presos:  

(...) no DOPS o que pra mim ficou de lembrança e você me perguntou 

como era o ambiente, era um ambiente de muito mais camaradagem. 

Porque ali, todos que estavam ali sabiam que ninguém mais ia ser solto. 

Íamos todos ser processados porque ali a gente ia pra fazer (...) o chamado 

cartório. O cartório o quê que era? Era fazer o seu depoimento de forma 

oficial, gravado (...) não gravado com gravador, mas gravado, registrado com 

máquina de escrever. (..) A família já levava coisas... Então eu vi a minha 

mãe (...) Ela chegou a me visitar, eles deixaram quando já tinham 

encerrado o cartório. Então o DOPS era um lugar mais, de certa forma 

mais tranquilo, apesar de que lá teve violências também (...) mas na época 

que eu passei, a lembrança que eu tenho era de um lugar um pouco mais 

tranquilo, muita solidariedade entre os presos (...) (Maurice Politi, relato 

oral, 18/10/2018). 

(...) quando se chegou então aqui, nesse espaço do DEOPS [SP], já era como 

se você tivesse saído daquela loucura e daquela tortura que se tinha tido 

no DOI-CODI [SP], pra ter um pouco mais de informação, de relação com 

as pessoas [os detentos] (...) em torno de tá construindo um pouco um 

relacionamento mais profundo e vendo o que a gente poderia fazer pra 

melhorar o dia a dia (...). (LOBO, 2014). 

 
47 Maurice Politi. 18 out. 2018. Relato Oral. São Paulo: Entrevista concedida à Caroline Murta Lemos e Denise 

Neves Batista Costa. 
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(...) todo esse período [no DOI-CODI] foi um período, assim, muito violento, 

né? E você não tinha visita, não tinha nada, e dali depois do DOI-CODI, eu 

fui pro, do que é ali hoje, o Memorial da Resistência, né? Que era o antigo 

DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Pública e Social. (...) E uma das 

coisas também que foi muito marcante, é que a gente conseguia, com que 

os familiares traziam, por exemplo, de alimentos, quando ele permitiram, 

que também entrasse não só roupa, mas entrasse algumas, ou frutas, ou 

alguma coisa, a gente poder fazer com que isso fosse distribuído, pelas 

várias celas né? (LOBO, 2014b: 10-11). 

Só que as visitas não ocorriam de forma regular, dependiam da autorização do órgão e 

eram eventualidades. Maurice, por exemplo, só recebeu a visita de sua mãe (a primeira vez que 

ele a viu depois que foi capturado pelo Estado) quando seu cartório foi encerrado, quando o 

processo de investigação já tinha terminado (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). De 

acordo, com Ivan: 

Não tinha [horário de visita específico]. No DOPS [DEOPS/SP] não tinha. 

O DOPS e a OBAN [DOI-CODI/SP], como era delegacia, como era 

interrogatório... porque o DOPS também torturava, né. Então não tinha 

visita (...) então, assim, eventualmente conseguiam é... alguém que conhece 

não sei o quê, o juiz mandou... permitiam a entrada de algum familiar. 

Eu, por exemplo, tive umas tias, irmãs do meu pai, foram lá me visitar, 

né... (...) a hora que chegava lá “queria falar, não sei o quê...”, aí o delegado 

se condoía. “Pô, eu vim da puta que pariu pra cá e tal.”. “Tá bom. Eu vou 

conseguir, vou trazer [o preso]. Você vai falar 5 minutos, só pra você ver 

que ele tá bem.”. E aí tirava você da cela com aquela coisa supersimpática, 

que era tirar, mas não dizer onde você tava indo. Muita gente ia achando que 

ia ser torturado. E aí a gente chegava lá no andar e aí, “por aqui”. E aí tinha 

uma visita. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Mas até mesmo nas visitas, a repressão se fazia presente:  

Mas a forma como eles faziam, de tentar sempre estar apavorando, né? E 

aí, foi quando chegou o natal, né? E o que eles deixavam você ir receber os 

familiares na sala lá, do responsável, mas ficava sempre os guardas 

também presentes, então você não tinha como tá se comunicando, dizendo: 

“Oh, tá acontecendo isso ou aquilo.” Né? Que tem toda uma forma, assim, 

muito pesada. (LOBO, 2014b: 11). 

É bom ressaltar também que apesar do DEOPS/SP ter sido um local “mais tranquilo” 

para alguns presos, isso não significa que o órgão não possuía práticas violentas, pelo contrário: 

E no DOPS [DEOPS/SP] ocorreu tortura? Claro. Ocorreu morte. A 

primeira vez que eu, como um jovem (...) de 21 anos na época (...) a primeira 

vez que eu vi uma pessoa falecendo foi no DOPS, né. O caso do Olavo 

Hanssen. (...) Olavo Hanssen morreu na cela 3 (...) na cela que eu tava. Eu 

fiquei nessa cela que hoje, na verdade, é a 1 (...) [porque] eles destruíram as 

duas primeiras [celas] e eu tava na primeira, na que hoje é a primeira, mas que 

na época era terceira [essa é a cela que depois se tornou a cela das mulheres]. 
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E lá o Olavo Hanssen... ele foi pego na rua. Ele era um pouco mais velho 

também, era um operário, ele distribuía panfleto. Ele foi torturado, só que o 

que eles não sabiam é que o Olavo sofria aí um problema de cálculo renal e 

deram com uma... uma, dessas, tipo esses tacos de beisebol sabe? Deram 

muito nele e quando ele veio pra cela, todo quebrado... e aos poucos minutos 

a gente percebeu que ele tava urinando sangue. Sem parar, sem parar, 

sem parar, saía sangue, sangue, sangue... a gente ficou apavorado. O cara 

tava morrendo, quer dizer. E eu, imagine eu aos 21 anos vendo uma 

situação dessa do meu lado (...) chamamos os carcereiros aos gritos, “esse 

homem tá morrendo!”, “o homem tá morrendo!”, eles falaram, “não, não, 

tudo bem, vamo levar ele pro hospital.” e tal... e no dia seguinte apareceu a 

notícia de que ele tinha ingerido uma pastilha de... um comprimido de veneno 

quando ele foi detido. Inventaram uma história. “Íamos detê-lo, quando 

fomos deter, ele engoliu uma... e então ele morreu”. Mas, na verdade, né. 

Então no DOPS ocorria violência também. (Maurice Politi, relato oral, 

18/10/2018). 

Para Maria Amélia, por exemplo, o DEOPS/SP era um inferno, assim como o DOI-

CODI: 

Porque todo mundo fala que o DOI-CODI era um inferno, né. É um inferno 

o DOI-CODI e o DOPS [DEOPS/SP] seria um pouquinho menos que um 

inferno, mas não é, é terrível, nossa... nossa, porque se ouve aquela 

gritaria [de outros detentos sendo torturados] toda (...) eu vi menina de 

15 anos sendo torturada lá no DOPS e não era por problema político não. 

Ela ficou até na cela comigo (...) porque põe no pau de arara e bate, gente, mas 

arrebenta... as pernas [da menina] tudo arrebentadas aqui ó. Eu ficava 

tentando, sabe, limpando, assim, pra ela aliviar. Menina de 15 anos. 

(Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/201848). 

 Já outros ex-presos relatam terem sofrido mais violência física no DEOPS/SP que no 

DOI-CODI/SP, como o Raphael Martinelli, detido pelo DOI-CODI/SP em 1970. Raphael 

tornou-se líder sindical com apoio do PCB ainda na década de 1940 e foi preso pela primeira 

vez em 1955 como líder sindical dos ferroviários (MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO 

PAULO, 2015). Isso significa que ele já era alvo da repressão política muito antes da ditadura. 

Por isso, o DEOPS/SP tinha documentada toda sua história de ativismo político: 

E eu costumo dizer, eu apanhei mais no DOPS [DEOPS/SP] de que [n]a 

OBAN [DOI-CODI/SP]. Essa é a verdade, eu confesso. A OBAN é soco 

inglês, me arrebentaram, tudo bem. Mas o DOPS tinha toda minha história 

e eles nunca tinham me pegado. Então não adiantava, eles tinham toda a 

minha vida. Viagem à União Soviética, viagem à Cuba, conferência, palestra 

e tudo eles tinham da minha vida. Só que nunca tinham me pego. 

(MARTINELLI, 2008). 

 
48 Maria Amélia de Almeida Teles. 16 out. 2018. Relato Oral. São Paulo: Entrevista concedida à Caroline Murta 

Lemos e Denise Neves Batista Costa. 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          160  
 _________________________________________________________________________________  

Enfim, apesar de ter perdido espaço no sistema repressivo com a criação do DOI-

CODI/SP, passando supostamente a exercer uma função primariamente burocrática que exigia 

a legalização dos presos, na maioria das vezes, transferidos do DOI-CODI/SP, o DEOPS/SP 

continuou sendo um centro de detenção investigativo funcionando por meio da violência 

sistemática. Uma das provas disso é que a tal da legalização e quebra de incomunicabilidade 

dos detentos acontecia de acordo com os interesses do órgão, podendo demorar meses, 

ocorrendo quando os presos estavam para ser transferidos para os presídios, em outras palavras, 

quando o inquérito já estava concluído, ou simplesmente ocorrendo só depois de chegarem aos 

presídios. Essa foi só mais uma estratégia repressiva utilizada pelo DEOPS/SP para manter 

detentos incomunicáveis, sem direito a advogado e visitas, fazendo com que ficassem à sua 

mercê. Quando perguntei ao ex-preso Ivan sobre a legalização dos detentos no DEOPS/SP, ele 

esclareceu: 

Não, não é bem assim. Não é bem assim. Você ficava no DOI-CODI o tempo 

que fosse, no caso meu foi um mês. Depois você ia pro DOPS, ficava 

escondido lá durante dois, três meses. Aí eles faziam a legalização (...) Que 

era pra interrogar, confirmar as declarações e fazer formalmente a 

declaração. Essa declaração servia de base para o processo que ia ser 

aberto na Auditoria Militar. Eu, meu caso não, não fui processado. Eles 

até fizeram a tomada de depoimento, mas (...) foi isso. (Ivan Akselrud de 

Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

 A Maria Amélia, por exemplo, só foi legalizada quando foi transferida pro presídio 

Hipódromo (SÃO PAULO, 2015) e na entrevista que concedeu para esta pesquisa deixou claro: 

“No DOPS [DEOPS/SP] tinha preso que recebia [visita], tinha preso que era legalizado, tinha 

advogado e família [visita familiar], não era meu caso.”. (Maria Amélia de Almeida Teles, 

relato oral, 16/10/2018). 

No entanto, é bom ressaltar, como aponta o seguinte relato de Ivan, que essa estratégia 

de incomunicabilidade não era utilizada apenas pelo DOI-CODI e DEOPS de São Paulo, era 

uma estratégia utilizada pelo sistema repressivo como um todo: 

Eu fui mantido lá no DOI-CODI durante um mês, depois desses dois dias [os 

dois primeiros dias de detenção] não com tortura sistemática, mas com 

ameaça, choque e espancamento. Depois disso me levaram pro DOPS 

[DEOPS/SP], eu fiquei lá escondido mais sete, oito meses (...) aí depois de 

muito tempo lá, esse tempo aí que foi esses oito meses (...) quebraram a 

minha incomunicabilidade e eu apareci. Então assim eu deixei de ser um 

desaparecido. Me levaram pro Presídio Tiradentes, fiquei dois meses lá e 

me esconderam novamente a pretexto de um exame de responsabilidade 

criminal que me levaram pra Penitenciária do Estado. Só que sumiram 

comigo, não disseram pra onde eu tinha ido. Só diziam que eu tinha ido 
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fazer um exame, mas não diziam aonde. E eu fiquei lá na Penitenciária 

durante dois meses escondido. Aí depois disso eu voltei pro Presídio 

Tiradentes. No Presídio Tiradentes nós fizemos greve de fome e aí eu voltei 

pra Oban, eu fui o único a ser levado lá pro DOI-CODI pra parar a greve 

de fome na porrada né. [ele ficou detido por cinco dias no local] (...) Aí 

depois de três anos, me levaram pro, prum lugar chamado Casa de Custódia 

de Tratamento de Taubaté que é um misto de hospício com prisão, eu fiquei 

mais três anos lá. De lá que eu saí. Eu nunca fui processado, portanto eu 

nunca fui condenado. Então eu tenho uma peculiaridade49 que é, eu era 

um preso inexistente, era um horror né. (...) no DOPS, por exemplo, os 

caras faziam lista de chamada né, “Fulano, beltrano, não sei o quê.”, “Ó 

falta o Ivan.”, “Não, ele não conta”. (...) era desagradável né. (Ivan 

Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Bom, entendido o papel do DEOPS/SP no sistema repressivo e sua atuação, cabe agora 

conhecer um pouco mais sobre o histórico de ocupação e transformação do seu edifício e 

discutir o “estar-no-mundo” nesse centro de terror.  

 

3.3.1.2 Conhecendo o edifício do DEOPS/SP 

 

O casarão vermelho é um animal sinistro; o apetite insaciável; a voracidade, 

incontida. As paredes grossas, pesadas, não permitem que o lado de fora se 

ouça o deglutir ávido, envilecido, desse enorme Moloch erguido, solene, no 

centro de São Paulo. Largo General Osório, 66. Mais um algarismo idêntico 

e tem-se o número da Besta. (BETTO, 2009: 15 apud SOUZA, D. 2014: 154). 

 

O casarão vermelho descrito pelo Frei Fernando de Brito50 (1969) é o edifício de seis 

andares que foi ocupado pelo DEOPS/SP a partir de 1940 até 1983 (Figura 4) (FECHER, 2016; 

NEVES, 2014), quando o órgão foi extinto pelo Decreto nº 20728 (AQUINO, 2002). Esse 

prédio começou a ser construído em 1906 e foi inaugurado em 1914 como o Armazém e 

Escritórios da Estrada de Ferro Sorocabana (FECHER, 2016; NEVES, 2014). O prédio foi 

ocupado pela E.F. Sorocabana até 1938 e em 1939 começou o processo de concessão do mesmo 

ao DEOPS/SP. Para a ocupação do espaço pelo DEOPS/SP, foi necessário realizar reformas no 

edifico, como a construção da carceragem, por exemplo. No entanto, não há documentações 

 
49 Penso que isso está diretamente relacionado ao fato de que Ivan foi sequestrado pelo Estado e levado ao DOI-

CODI/SP quando tinha apenas 16 anos de idade. 
50 Frei Fernando de Brito pertenceu à Ação Libertadora Nacional (ALN) e foi preso em 1969, passando por 

diferentes instituições prisionais durante 4 anos de detenção. (SOUZA, D. 2014) 
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que detalhem as etapas e as datas das obras. (NEVES, 2014). O que se sabe, segundo a 

documentação levantada pela historiadora Neves (2014) e os dados coletados pela CNV, é que 

o edifício foi ocupado da seguinte forma: 

- 6º andar: abrigava o Depósito de Armas e o Serviço Secreto do órgão, por isso, o público não 

tinha acesso ao andar (Figura 5) (NEVES, 2014). Era o Serviço Secreto (no sexto andar) que 

distribuía os casos para a Ordem Política e Social (localizadas nos andares inferiores) (BRASIL, 

2014). 

Figura 4 – Fachada do edifício onde funcionou o DEOPS/SP durante a ditadura. Fonte: StreetView Google Maps 

(2017). 

 
 
 

Figura 5 – Sala do Serviço Secreto do DEOPS/SP. Fonte: Site do Memorial da Resistência de São Paulo. 
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- 5º andar: ocupado pela Diretoria-Geral e pela Delegacia de Ordem Política. Além disso, nesse 

andar também havia uma copa, um ambulatório (onde ocorria atendimentos médicos e 

odontológicos), um laboratório fotográfico e uma sala de reuniões. (NEVES, 2014). 

- 4º andar: abrigava a Delegacia de Ordem Econômica (NEVES, 2014). 

- Celas exclusivas/Salas de Tortura: de acordo com relatos de ex-presos, se localizavam em um 

espaço específico, isolado do restante do prédio, entre o 3º e 4º andar ou no 3º andar. Nesse 

espaço ficavam os presos que deviam ser completamente escondidos, ninguém, nem mesmo o 

restante do DEOPS/SP, poderia ter qualquer informação sobre eles (BRASIL, 2014; NEVES, 

2014). Esse local era “(...) para presos “exclusivos” de Sérgio Fleury” (BRASIL, 2014: 167). 

Nesse espaço também ocorriam as torturas e a única forma de alcançá-lo a partir da carceragem 

era utilizando o “expressinho da morte”, elevador que só parava no térreo (andar da carceragem) 

e no 4º andar:  

Quê que é o “expressinho da morte”? É o “expressinho” de quem ia pra 

carceragem ou que ia morrer, subir pra tortura. Ele não parava nos 

andares. (...) A sala de tortura do DOPS ficava no 3º andar. Mas era um 

esquema assim: você subia até o 4º andar [pelo “expressinho da morte] aí 

descia por uma escada pra um conjunto de três, quatro, cinco salas 

pequenas que não se comunicavam com o resto do 3º andar, porque tinha 

parede. Então você tava no 3º andar, você andava e tinha uma parede, ali tinha 

as celas. Mas a janela ficava pra fora também e eles torturavam com a 

janela aberta. Então o cara subia pro 4º andar, descia pro 3º, era 

torturado e dali você ouvia. Como era do 3º andar até o térreo, a gente [na 

carceragem] ouvia gritos muito fortes né. (Ivan Akselrud de Seixas, relato 

oral, 05/10/2018). 

Ele ia direto do Térreo pro 4º andar [o “expressinho da morte”] (...) 

porque era tanta gente que trabalhava [no DEOPS/SP] (...) porque era 

delegacia de Ordem Política e Social, tinha casos de estrangeiros (...) 

Circulavam no prédio duas mil pessoas por dia. Então os delegados que 

cuidavam dos presos políticos não queriam também que você fosse visto 

por todos. Então você saía daqui [carceragem], era chamado pra tortura 

ou pra interrogatório (...) e tomava esse elevador, esse elevador te levava 

direto pro 4º andar, você não parava nos outros andares. E aí no 4º 

[andar] tinha uma escadinha (...) isso a gente lembra bem porque a gente 

ficou mais tempo lá [ele e Ivan Seixas] (...) tinha uma escadinha que descia 

num... numa espécie de mezanino, num falso andar, entre o 3º e o 4º. Tudo 

isso foi destruído [depois que o edifício deixou de ser ocupado pelo DEOPS]. 

Entre o 3º e o 4º tinha uma sala de tortura e interrogatório. Então você descia 

no 4º, você era levado pelo policial, descia uma pequena escada e entrava 

direto num quarto de tortura, que eram todos forrados pra evitar os gritos 

(...) com coisa... parecia aquelas coisas de ovos [caixas de ovos]. E aí era 

forrado e você ali era interrogado e torturado e depois voltava, ninguém 

tinha te visto ou pouca gente tinha te visto. (Maurice Politi, relato oral, 

18/10/2018). 
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- 3º andar: era ocupado pela Ordem Social, pela Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, 

pela Delegacia de Estrangeiros até 1969 quando foi transferida para outro endereço, pela Sala 

de Subchefia dos Investigadores e pelo Cartório (NEVES, 2014).  

- 2º andar: era composto por uma cozinha (NEVES, 2014), um restaurante, pela chefia geral 

dos investigadores, por salas para servidores, arquivo geral e seção de pessoal (BRASIL, 2014). 

- 1º andar ou Térreo: formado pela carceragem, localizada na parte leste do edifício (Figuras 6, 

7 e 8) (NEVES, 2014), por uma recepção, por salas de investigadores (que não estavam ligados 

a uma delegacia específica ou que ficavam de plantão) e pela guarda militar (composta por mais 

ou menos 200 policiais) (BRASIL, 2014).  

 

Figura 6 – Plantas baixas do edifício ocupado pelo DEOPS/SP. A: Planta do andar térreo do edifício da E.F. 

Sorocabana com a plataforma de embarque e desembarque (nº 1). B: Planta que demonstra a implantação da 

carceragem do DEOPS/SP no andar térreo do edifício. Adaptado de: Bucci (2015). 

 
 
Figura 7 – Maquete da carceragem do DEOPS/SP, construída a partir dos relatos de ex-presos políticos, exposta 

no Memorial da Resistência de São Paulo. Fonte: Neves (2014). 
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Figura 8 –Planta baixa da área da carceragem do DEOPS/SP baseada na maquete. Escala 1:100. Adaptada de: 

Planta Térreo Estação Pinacoteca, Pires (2016). 

 
 

A área da carceragem era composta por 19 cômodos no total, como numerado na Figura 

8: 

1) Cômodo do elevador “expressinho da morte” e das escadas que davam acesso ao 

andar da área da carceragem.  

2, 3 e 4) Salas de circulação dos carcereiros. O cômodo 4 era a sala onde os carcereiros 

incumbidos de vigiar as celas ficavam, ali, assim como no cômodo 2, também 

ocorria o processo burocrático de “fichamento” dos detentos. O cômodo 3 servia 

mais como uma área de circulação, nas palavras de Ivan, como uma antessala da 

carceragem. 

(...) essa parte era a parte dos carcereiros (...) aqui você entrava, fazia 

identificação (...) aqui era o reino deles e não tinha janela (Maurice Politi, 

relato oral, 18/10/2018). 

Então no quarto andar você ia pra trás do elevador, ficada na frente da janela, 

inclusive, que dava pra rua Largo General Osório, e você descia pro elevador 

pequeno [o “expressinho da morte”], descia até o térreo. E aí no térreo você 

andava por um corredorzinho estreito [cômodo 1] e você ia pra uma antessala 

da carceragem [cômodo 3] (...) Aí tinha duas portas com grades. Então os 

caras batiam ali, o carcereiro abria só um buraquinho pra olhar, falava assim 

“tem preso”. Aí era um policial conhecido, ele abria a porta da carceragem e 

abria a porta que dava para essa antessala, onde a gente estava. Então [uma 

porta] abria pra fora e outra abria pra dentro, na mesma parede. Aquelas 

paredes de tijolo dobrável, aqueles tijolos coloniais, bem grandes, né. (...) 

aí entrava. Quando entrava, fechava a porta de grade, fechava a porta da 
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carceragem (...) pra não ter perigo de fuga, essas coisas. Então entrava na 

carceragem [cômodo 4]. Por isso é que muita gente achava que tava num 

porão, mas num tava num porão. (...) Aí na carceragem [cômodo 4], fazia 

lá a papelada, né, e você era conduzido, né. (Ivan Akselrud de Seixas, relato 

oral, 05/10/2018). 

Ainda a respeito do “fichamento” ao chegar no Deops/SP, as duas [Elza Lobo 

e Rosemeire Nogueira – ex-presas políticas] se recordam que a ficha de 

identificação e os registros em vários livros eram feitos num balcão no térreo, 

logo na entrada do edifício, onde normalmente ficava um carcereiro (...). 

Através da comparação entre os relatos e a maquete (...) podemos supor que 

esse espaço de identificação seria a pequena sala representada na parte inferior 

da figura [da maquete], à direita [cômodo 2]. (SOUSA, 2014). 

5) Corredor de acesso para as celas. 

6) Cômodo de uso dos carcereiros, com chuveiros, pia e bancada, uma espécie de 

“cozinha” também. Presas chegaram a tomar banho nesse local antes da 3ª Cela 

[cômodo 11] se tornar uma cela exclusivamente destinada para as mulheres. 

Também nesse espaço, antes de algum preso ser “apresentado” (levado ao encontro 

da imprensa, ou de alguma autoridade civil, judiciária etc.), se fazia a barba e cabelo 

do mesmo. 

Aqui era o chuveiro [cômodo 6] (...) as meninas que ficavam no fundo [“celas 

do fundão”] não tinham banheiro e geralmente as meninas ficavam 

menstruadas (...) e aí eles levavam as meninas pra tomar banho em duchas que 

eram deles, que eram dos carcereiros. (Maurice Politi, relato oral, 

18/10/2018). 

Então abria uma porta que dava da carceragem [cômodo 4] para o corredor 

das celas [cômodo 5]. Era em frente à Cela 1 [cômodo 7], à esquerda tinha lá 

um... um lugar [cômodo 6] que era de comida, de... usava na barbearia quando 

eles queriam “apresentar” um preso, tinha que cortar o cabelo e fazer barba, 

essas coisas. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Rosemeire Nogueira foi uma das presas que chegou a tomar banho no local, depois 

de mais de um mês já detida. Rosemeire foi presa em 4 de novembro de 1969, 1 

mês depois de dar à luz a seu filho, e foi levada diretamente para o DEOPS/SP, 

onde ficou por 45, 50 dias (NOGUEIRA, 2013). 

Então tinha cada coisa que você não acredita, e o leite escorreu uma vez, 

porque (...) eu tentava tirar, já não tinha muito, mas como eu não tomava banho 

fedia a leite azedo, cheirava. Então eu tinha mau cheiro de leite azedo, do 

sangue, não tinha chuveiro, não tinha nada, só fui tomar banho em uma 

cozinha lá dentro [cômodo 6], uma cozinha nojenta, que o ralo estava cheio 

de comida jogada por cima, mais de um mês que eu estava lá. (NOGUEIRA, 

2013: 9). 
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7) 1ª e 2ª Celas: segundo depoimento de Maria Amélia, na época em que ela esteve lá 

(do início até meados de 1973), a Cela 1 era destinada aos presos transitórios e a 

Cela 2 aos estrangeiros e presos comuns que foram enquadrados na LSN 51. Maurice, 

entre dezembro de 1973 e janeiro de 1974, ficou detido justamente na Cela 2 por 

conta do processo de sua expulsão do país (POLITI, 2014). 

A Cela 1 era de preso passageiro (...) a 1 [cela 1] deve ser terrível porque tá 

mais perto da carceragem [cômodo 4], da porta ali da carceragem. Aquilo 

ali tudo acontece... (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

A Cela 2 era a cela dos estrangeiros, geralmente o pessoal que ia ser 

extraditado, ou então assaltante de banco (...) que tava na LSN, mas que não 

era por motivo político. (...) A 2 [cela 2] é terrível porque, gente, era uma 

[cela] superlotada. (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 

16/10/2018). 

8) Corredor de acesso para o exterior. 

9) Corredor do banho de sol. 

Então aí eles tiravam a cela [tiravam os presos de uma cela por vez] (...) 

levavam pro corredor, ficava lá naquele corredorzinho de um metro e 

pouco de largura, que ficava nas costas das celas [cômodos 11, 12, 13 e 14]. 

(Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

10) 3ª Cela: cela das mulheres. 

(...) essas solitárias [cômodos 16, 17, 18 e 19] que não existem mais, eram 

pras mulheres porque eram menos mulheres. Pra isolar as mulheres dos 

homens (...) depois que aumentou o número de mulheres, aí quê que eles 

fizeram?! Eles esvaziaram uma cela dessa [cômodo 11] e puseram todas as 

mulheres numa cela. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

No começo, no DOPS [DEOPS/SP] não tinha cela feminina, as mulheres 

foram colocadas no “fundão” [cômodos 16, 17, 18 e 19], lá na cela solitária. 

Então era uma, duas e tal. Depois começou a ter muita mulher, então eles 

começaram a botar as mulheres no fundão, duas, três dormindo no mesmo 

cubículo. E depois, quando teve muita mulher, aí eles criaram uma cela para 

mulheres que é essa Cela 3 [cômodo 11]. E aí tinha lá, 30, 40, 50 ou 15 

mulheres que ficavam lá naquela cela. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 

05/10/2018). 

 
51 Essa destinação da primeira e segunda celas não necessariamente foi seguida de forma absoluta e durante todos 

os anos do DEOPS/SP. O mesmo ocorre em relação à 3ª cela, que só se tornou cela das mulheres provavelmente 

depois de 1970 e que, mesmo assim, segundo Maria Amélia, ainda houve um caso de uma mulher (Tia Lenita) que 

ficou sozinha em outra cela (cela 5), mesmo com a cela 3 disponível e vazia (só havia a Maria Amélia ocupando 

a cela 3 na época)  (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 
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A Cela 3 [cômodo 11] era a cela das mulheres. (...) A minha [cela] que era 

vazia, né, porque era mulher. Mulher não tem [muitas]. (Maria Amélia de 

Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

12, 13 e 14) 4ª, 5ª e 6ª celas: de presos políticos.  

15) Corredor de acesso para as “celas do fundão” ou solitárias, construídas em um anexo 

ao prédio original (Figura 9).  

16, 17, 18 e 19) “celas do fundão”, eram “celas fortes”/solitárias. 

E ao fundo desse corredor [cômodo 5], no final do corredor, tinha uma porta 

que dava pra um compartimento que tinha quatro celas, que eram as “celas 

fortes”, são chamadas “fundão”. Tá? Que eram onde as pessoas eram 

colocadas para serem torturadas e mortas, ou simplesmente serem 

escondidas. Eu fiquei lá nessa daí várias vezes (...) então ali eram quatro 

celinhas, mas eram celinhas pequenininhas, só tinha um... não uma cama, 

mas era, assim, uma construção que era de tijolo e em cima botava um colchão. 

Entendeu? Era uma coisa de concreto, de tijolo, sei lá, e em cima o colchão 

(...) tinha um vaso pra você, éee... [você] usava pra necessidades e uma 

torneira em cima que era pra você beber água etc. e tal.  (Ivan Akselrud de 

Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Ocupamos a última cela do fundão: quatro homens num espaço de três metros 

por um. No extremo oposto à grade, uma privada descoberta. De outra cela 

chegou um lençol que utilizamos para improvisar uma "parede" em torno do 

vaso sanitário. No chão, dois ensebados colchões nos serviam de cama. 

(BETTO, 1987: 173). 

- Guarita: uma guarita (Figura 10) ficava no final do corredor do banho de sol, 

posicionada acima do corredor para vigiá-lo e para vigiar as janelas do fundo das celas 

(cômodos 11, 12, 13 e 14).  

E você não podia era parar na frente de uma outra cela pra conversar [no 

corredor do banho de sol]. Se você parasse, o guarda [na guarita], que era um 

policial militar, teve uma época que era PM [da Polícia Militar] (...) depois era 

só tropa de choque. Aí falava “anda, não pode parar! Anda, senão eu vou 

atirar!” E atirava às vezes. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Toda cela tem uma janela lá no DOPS [DEOPS/SP] e a pessoa vai pro 

banheiro [na janela do banheiro] e fala, aquilo ali vem no corredor [do banho 

de sol] e você escuta [dentro do banheiro de outra cela]. Aí tem um guarda 

que fica lá em cima [na guarita], ele fala “cala a boca todo mundo!”, a 

gente cala. Aí passa e aí (...) fala, fala, fala depressa, entendeu?  (Maria 

Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

- Anexo externo: construção anexa ao edifício principal que abrigava uma garagem, uma oficina 

e uma academia (Figura 9). (NEVES, 2014). 
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Figura 9 – Foto aérea do edifício do DEOPS/SP com as construções anexas ao edifício principal destacadas em 

vermelho. 1) Anexo da academia, garagem e oficina do DEOPS/SP. 2) Anexo das “celas do fundão” que faziam 

parte da carceragem. Adaptado de: Neves (2014). 

 
 

Figura 10 – Foto da guarita no final e acima do corredor do banho de sol do DEOPS/SP. Foto tirada antes da 

realização das reformas que descaracterizaram o prédio. Ela está exposta no Memorial da Resistência de São 

Paulo. Captura da imagem por: Denise Costa, 2018.   

 
 

Com a extinção do DEOPS/SP, o edifício passou a ser ocupado pela Delegacia do 

Consumidor (DECON). Em 1997, o imóvel deixou de pertencer à Secretaria de Segurança 

Pública e foi cedido para a Secretaria de Cultura para abrigar a Escola Superior ou Universidade 

Livre de Música. No final do mesmo ano já começaram as obras para a reocupação do local. 

No dia 08/07/1999, o prédio foi tombado pela Resolução SC-28 (devido principalmente às suas 

características arquitetônicas e não ao contexto histórico que envolveu a utilização do mesmo), 

e as obras continuaram. Em 2001, o plano de transformar o prédio na Universidade Livre de 

Música foi abandonado por causa dos custos que envolveriam toda a reforma necessária. 

(NEVES, 2014).  Com isso, surgiu a proposta de criar dois museus no local, o Museu do 

Imaginário do Povo Brasileiro, com o objetivo de preservar e difundir a cultura e tradições 

populares brasileiras, e o Museu do Cárcere, instalado nas dependências da antiga carceragem 

do DEOPS/SP, cuja finalidade era promover os valores democráticos e a cidadania. As obras 
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terminaram em 2002 e a criação do Museu do Cárcere foi revogada pelo governador da época, 

sendo substituída pelo Memorial da Liberdade, que promoveria a educação sobre as liberdades 

fundamentais e a difusão de ideais democráticos. Em julho de 2002 o Memorial da Liberdade 

foi inaugurado (FECHER, 2016). 

O problema é que com as obras, o prédio sofreu várias descaracterizações que, para 

piorar, não foram documentadas (NEVES, 2016). Por isso, pouco se sabe especificadamente 

sobre as características físicas do espaço interno do prédio antes das reformas. Obviamente, a 

própria ocupação do local pela DECON já deve ter resultado em alterações espaciais, no 

entanto, foi com as obras iniciadas no final da década de 90 que ocorreram as maiores 

modificações. Graças à realização de visitas de ex-presos ao local antes do início das obras e a 

matérias de jornais, sabe-se que a carceragem não apresentava muitas modificações ou 

modificações significativas antes das reformas (NEVES, 2016).  

Devido às reformas, as duas construções anexas ao edifício principal foram demolidas: 

o local que abrigou a garagem, oficina e academia e o anexo das “celas do fundão” e da guarita. 

Além disso, ocorreram várias modificações internas no edifício e na área da carceragem: 

retirada de móveis, demolição de paredes, modificação dos revestimentos das paredes (que 

foram raspadas, repintadas) etc. Tudo isso impactou diretamente as materialidades relacionadas 

às vivências do local, como, por exemplo, as inscrições feitas pelos presos nas paredes das 

celas. (FECHER, 2016; NEVES, 2014). As Figuras 11, 12, 13, 14, 15 e 16 contém fotos dos 

cômodos da carceragem antes, durante e depois das transformações das obras, demonstrando 

algumas das modificações realizadas no espaço.  

Figura 11 – Fotos do edifício do DEOPS/SP. 1ª) espaço interno da 6ª Cela. 2ª) inscrições nas paredes de uma das 

celas. 3ª) corredor do banho de sol. Todas são anteriores aos impactos das reformas. Fonte: Neves (2014). 
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Figura 12 – Fotos do edifício do DEOPS/SP. 1ª) banheiro de uma das celas. 2ª) corredor que ligava a área das 

celas ao corredor do banho de sol (cômodo 9). 3ª) corredor do banho de sol. Todas são anteriores aos impactos 

das reformas. Fonte: Bartolomei (2002). 

 
 

Figura 13 – Fotos do edifício do DEOPS/SP. 1ª) banheiro de uma das celas já sem o revestimento da parede. 2ª) 

corredor de acesso às celas com a abertura da porta que levava para as “celas do fundão” fechada. Fonte: Neves 

(2014). 

 
 

Figura 14 – Fotos do corredor do banho de sol do DEOPS/SP. Nota-se que o revestimento das paredes foi 

retirado e que o anexo das “celas do fundão” foi demolido durante as reformas. Fonte: Neves (2014) e Bartolomei 

(2002). 
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Figura 15 – Fotos atuais do edifício do DEOPS/SP. 1ª) espaço interno da 6ª cela. 2ª) banheiro de uma cela que foi 

reconstituída pelo Memorial da Resistência de São Paulo. 3ª) corredor de acesso às celas com uma abertura na 

parede direita que não existia (obs.: no final do corredor há uma imitação da porta que levava para as “celas do 

fundão”).  

 
 

 
Figura 16 – Fotos atuais do edifício do DEOPS/SP. 1ª) corredor que ligava a área das celas ao corredor do 

banho de sol (cômodo 9). 2ª e 3ª) fotos do corredor do banho de sol que confirmam que a abertura da janela da 2ª 

cela foi fechada e que a escada que tinha na outra extremidade do corredor também foi retirada. 

 
 

Comparando a planta baixa atual da área da carceragem (Figura 17) com a planta baixa 

baseada na maquete (Figura 8) é possível verificar outras modificações espaciais que foram 

realizadas, como demolições de paredes, aberturas para portas e passagens, criação de novos 

cômodos etc.  
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Figura 17 – Planta baixa atual do espaço que abrigou a carceragem do DEOPS/SP. Escala 1:100. Adaptada de: 

Planta Térreo Estação Pinacoteca, Pires (2016). 

 

 

Toda essa descaraterização pela qual o espaço da carceragem foi submetido e que 

resultou na criação do Memorial da Liberdade incomodou um grupo de ex-presos políticos que 

passaram pelo DEOPS/SP, pois foi encarada como uma tentativa de apagamento das histórias 

ali vividas, relacionadas à repressão política e, principalmente, à resistência (FECHER, 2016). 

Os fundamentos e a concepção do Memorial da Liberdade (...) pareciam não 

corresponder aos anseios de um grupo de ex-presos políticos de São Paulo. A 

descaracterização física e o conteúdo expositivo incomodaram (...) / A 

indignação em face do “embelezamento” do espaço, a ausência de referências 

sobre as histórias vivenciadas entre aquelas grades e paredes, a demolição das 

celas, as fotos de pontos turísticos do país e até a limpeza do Memorial da 

Liberdade incomodavam (...) / O prédio guardava pouco de sua estrutura 

original interna preservada ao longo das décadas. (FECHER, 2016: 84-85). 

Sendo assim, em 2007, alguns membros do Fórum Permanente de Ex-Presos Políticos 

de São Paulo (Raphael Martinelli, Ivan Seixas e Maurice Politi) resolveram reivindicar o prédio 

do DEOPS/SP e propor uma reformulação do Memorial da Liberdade junto ao poder público 

do Estado de São Paulo. Essa reivindicação resultou no planejamento e criação do atual 

Memorial da Resistência de São Paulo52, inaugurado em 2009.  (FECHER, 2016). 

 
52 Além dos três ex-presos políticos citados, também participaram do processo de construção do Memorial da 

Resistência de São Paulo: Alípio Freire, Frei Betto, José Paiva, Elza Lobo e Rosemeire Nogueira. (FECHER, 

2016). 
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Um dos objetivos estampados na concepção do Memorial está em propor ao 

visitante o lançamento de um novo olhar. Diz-se novo por, justamente, lançar 

luz sobre o edifício e suas histórias, por retirar o véu que encobria as 

experiências vivenciadas naquele espaço, principalmente, para as novas 

gerações. O projeto de reconstituição pretendeu fazer visível não só a parte 

arquitetônica, mas as histórias que habitaram suas paredes e que fazem parte 

de sua vida. (FECHER, 2016: 106). 

No seu projeto, pretendia-se, por meio de imagens, sons, depoimentos e iconografias, 

trazer à tona as histórias ali vividas, tendo a resistência política como um fio condutor em um 

diálogo entre o passado, presente e futuro (FECHER, 2016). O interessante é que a proposta do 

Memorial de “recuperação” e apresentação dessas histórias, envolveu a tentativa de 

“recuperação” e apresentação das materialidades ligadas a elas. Sendo assim, a partir dos relatos 

e da participação ativa dos ex-presos políticos, o Memorial construiu uma maquete da 

carceragem (que está em exposição) e realizou a reconstituição total de uma das celas, 

apresentando os objetos (colchões, pia, privada turca, varal, porta), o tipo de piso e, inclusive, 

as inscrições das paredes (refeitas pelos ex-presos políticos) que compuseram as celas durante 

a ditadura (Figura 18). Todos os visitantes podem circular dentro da cela reconstituída.  

Figura 18 – Fotos da cela reconstituída do Memorial da Resistência de São Paulo. 

 
 

Além disso, dentro do Memorial tem-se várias outras referências às materialidades do 

DEOPS/SP, de como era o espaço da carceragem e das experiências cotidianas da época. Por 

exemplo: apesar de algumas modificações, a configuração arquitetônica das celas 3, 4, 5 e 6, 

do cômodo 9 e do corredor do banho de sol é a mesma da época do DEOPS/SP (como pode ser 

observado comparando as plantas baixas antiga e atual da área da carceragem); tem-se a 
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imitação da porta que dava para as “celas do fundão” indicando ao visitante que as mesmas 

existiram; tem-se a representação, na parede do corredor de acesso às celas, do episódio da 

missa realizada pelos presos naquele local durante a ditadura (uma forma de resistência); 

diversas falas dos ex-presos foram colocadas em diferentes paredes do Memorial, abordando 

as experiências do estar-no-mundo no DEOPS/SP (Figura 19); trechos de depoimentos dos ex-

presos podem ser ouvidos no espaço de uma das antigas celas etc. Tudo isso materializa, no 

espaço do Memorial, as histórias vividas ali, que hoje podem ser experimentadas 

sensorialmente, por meio principalmente da visão, tato e audição, pelos visitantes que circulam 

no local.  

Figura 19 – Fotos atuais do edifício do DEOPS/SP. 1ª) corredor de acesso às celas com a imitação da porta que 

levava às “celas do fundão” e com o desenho na parede da missa realizada pelos detentos. 2ª, 3ª e 4ª) fotos de 

paredes de diferentes espaços do Memorial da Resistência de São Paulo com trechos de depoimentos de ex-presos 

políticos. 

 
 

Ou seja, apesar de todas as modificações do espaço do famigerado DEOPS/SP e de todas 

as tentativas de “limpeza” das histórias de repressão e resistência política a ele atreladas, com 

o Memorial, essas histórias voltaram à superfície, materializadas nesse novo espaço. O próprio 

Memorial se tornou um exemplo de resistência, pois as memórias e histórias subalternas nele 

resistem por meio de sua materialidade/sensorialidade: 

Para aquele que não vivenciou uma época ou experiência, pisar o mesmo chão 

que foi palco vivo daquelas histórias, potencializa um encontro mais visceral 
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com o passado de modo a despertar no sujeito o sentimento de alteridade e 

compaixão com as histórias ali contadas. Do mesmo modo que o diálogo com 

a testemunha do passado provoca esta proximidade, também o encontro com 

o espaço que foi cenário das experiências, cumpre o mesmo papel. Ao entrar 

em contato com o concreto, as cores, vozes, luzes e sons, o visitante se vê 

dentro do cenário que fez parte daquela experiência, momento em que é 

provocado a passar de visitante a ator da própria história. (FECHER, 2016: 

174). 

Para finalizar, apresentado o histórico de ocupação e transformação do edifício, é 

importante pontuar que por causa da falta de documentação sobre a ocupação do espaço interno 

do mesmo, assim como sobre as transformações que nele ocorreram ao longo dos anos, só foi 

possível realizar a análise da área da carceragem, ficando de fora o restante do prédio. Aliás, a 

análise da carceragem foi construída tendo como base as experiências vividas por presos 

políticos que estiveram no local entre 1969 e 1973 e a reconstituição do DEOPS/SP feita pelo 

Memorial da Resistência de São Paulo, que compreende o período de 1969-1971. No entanto, 

como as grandes mudanças estruturais nesse espaço ocorreram somente na década de 90, essa 

delimitação temporal não chega a ser problemática.  

Mesmo com todas as limitações aqui colocadas, as interpretações alcançadas, como será 

visto a seguir, ainda conseguiram cumprir seu propósito, ajudando a elucidar, a partir do estudo 

da materialidade desse espaço arquitetônico e sensorial, o funcionamento do DEOPS/SP 

enquanto um aparelho disciplinar ligado ao Terrorismo de Estado e à repressão política.  

 

3.3.1.3 Táticas de Terror, Controle e Resistência: o estar-no-mundo no DEOPS/SP 

 

Como já foi colocado, a máquina estatal repressiva da ditadura civil-militar e seus 

centros de detenção tinham a tentativa de destruição do eu dos “subversivos” capturados como 

um meio importante de aquisição de informações sobre seus opositores e sobre as melhores 

formas de combatê-los. Mas como desconstruir ou transformar a identidade, o eu de alguém? 

Através dos seus sentidos. Os sentidos são a base da nossa experiência no mundo, da percepção 

humana do mundo e do lugar do sujeito nele (VAN EDE, 2009). Isso quer dizer que os sentidos 

são a essência das nossas memórias, histórias e identidade. Ou seja, se é por meio das 

experiências sensoriais que a nossa identidade é construída, então é somente por meio delas que 

a identidade de alguém pode ser desconstruída.  Por isso, quando se fala de tortura (entendida 
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aqui como uma tentativa de destruição do eu do ser torturado), se fala de sentidos. O suplício 

corporal (tortura) é um suplício sensorial. No entanto, o suplício sensorial nos centros de 

detenção não se restringe apenas aos atos de tortura ligados aos interrogatórios, ele abarca 

também a disciplina sensorial cotidiana presente nesses lugares, envolvendo horários de 

alimentação e de sono, a qualidade da comida servida, horários para o banho de sol, controle 

de contato entre os detentos (distribuídos nas celas de acordo com o interesse dos agentes de 

estado), limpeza, temperatura e tamanho dos ambientes (que envolve questão de movimentação 

corporal) etc. Tudo isso constituía as vivências sensoriais diárias dos presos, afetando-os 

emocionalmente, psicologicamente, na tentativa de discipliná-los e desconstruí-los. O ambiente 

da carceragem do DEOPS/SP, por exemplo, foi construído e utilizado para causar desconforto 

nos detentos.  

Para começar, tem-se a questão da temperatura. A carceragem do DEOPS/SP, de acordo 

com os relatos coletados, era quente e, para Maurice, nem mesmo as janelas presentes no fundo 

das celas eram o suficiente para ventilar o local: “Porque era muita gente na [cela]... Era muito 

quente porque não tinha nenhum tipo de ventilação externa sobre isso (...) no verão fazia muito 

calor. Eu me lembro de ter sido levado [para DEOPS/SP] em abril, em abril fazia calor, né.” 

(Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). No entanto, ao que tudo indica, as celas do DEOPS/SP 

eram quentes o ano inteiro, até mesmo durante o inverno. Maria Amélia ficou no DEOPS/SP 

de fevereiro até junho de 1973 e Ivan ficou de maio até novembro de 1971 (além de ter tido 

outras passagens pelo local ao longo dos próximos 2 anos), e todos os dois falaram nas 

entrevistas sobre como fazia calor dentro da carceragem: “Nossa era [quente] demais, cruz-

credo! Nossa senhora, aquilo ali…” (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018).  

No DOPS [DEOPS/SP] é que era uma desgraça, né, porque o DOPS era 

fechado (..) então a gente andava o dia inteiro de cueca porque era muito 

quente, abafado, tudo mofando... / Ali [nas celas] tinha uma janela em frente 

ao (...) em frente ao corredorzinho onde tinha a pia. Em cima [da pia] tinha 

uma janela que dava pro corredor [do banho de sol] e (...) lá em cima [na parte 

superior da cela tinha outra janela] que entrava, de vez em quando, entrava 

um pouquinho de sol pra gente. Como era muito abafado, janelas pequenas 

[ver Figura 11, tem uma foto de uma das celas que mostra as janelas as quais 

Ivan se refere], a gente passava o dia inteiro de cueca. As mulheres ficavam 

naquela primeira cela que sobrou, né, que seria a cela 3. Elas ficaram lá e aí 

elas não podiam andar de calcinha e sutiã pra não serem molestadas pelos 

tiras, né. Então elas tinham que ficar de roupa o dia inteiro. Mas nós não, 

nós andávamos só de cueca porque, assim, era muito quente, muito, muito 

abafado. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 
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E quando perguntei a ele se era quente até mesmo no inverno, Ivan esclareceu “Era a 

mesma temperatura.” (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). Pelo depoimento de 

Ivan, parece que a umidade nesse espaço também foi um problema, no entanto, nem ele e nem 

os outros entrevistados fizeram queixas específicas em relação a isso, talvez porque isso não 

tenha incomodado o suficiente a ponto de se tornar um marco nas memórias dos ex-detentos 

relacionadas às suas vivências no local; lembrando que, como já foi colocado, falar de memória 

é falar de sentidos.  

Já é bom esclarecer que, como todas as janelas e portas externas do Memorial da 

Resistência de São Paulo ficam fechadas (com exceção da porta que leva ao corredor do banho 

de sol) e como se tem a utilização do ar-condicionado, não foi possível por meio da nossa visita 

ao local e da análise sensorial, averiguar a problemática da temperatura. A mesma 

impossibilidade de análise ocorreu em relação à iluminação natural no local, à circulação de ar 

e à umidade devido às inúmeras alterações do ambiente e à utilização atual do espaço.  

Continuando, outra questão importante para caracterizar a ambiência do DEOPS/SP está 

relacionada à limpeza: “Não, limpo não era [no DOI-CODI/SP], nem no DOPS não era [limpo] 

(...) No DOPS, nós é que limpávamos as celas.” (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). No 

livro Batismo de Sangue, escrito pelo ex-preso Carlos Alberto Libanio Christo (Frei Betto)53, 

que, entre outras coisas, conta as experiências vividas dentro DEOPS/SP pelo autor e seus 

companheiros, é colocado que, além dos presos entrarem em acordo sobre a distribuição de 

cigarros e de alimentos recebidos via visitas, eles também distribuíam entre si as tarefas de 

limpeza (limpeza da privada, do chão etc.). Ainda segundo informações contidas no livro, os 

detentos limpavam as celas com vassouras velhas e panos molhados de roupas rasgadas. 

(BETTO, 1987). Isso demonstra que a limpeza era feita de forma improvisada. No próprio 

Memorial da Resistência de São Paulo tem-se exposto relatos de ex-presos que mostram que a 

limpeza era feita por eles da melhor forma possível, usando latinhas, por exemplo, para tirar as 

crostas de sujeira do chão (ver foto da Figura 19). Para Elza Lobo, as condições eram inóspitas 

e lá tinha muitas baratas (LOBO, 2008 apud SOUSA, 2014). Maria Amélia, em sua entrevista 

concedida para esta pesquisa, falou com mais detalhes sobre a questão da sujeira no DEOPS/SP, 

da presença de insetos e roedores e sobre a sua insistência com os carcereiros para conseguir 

 
53 Ex-preso político, atuou na Ação Católica (AC), participou do Movimento Estudantil da Universidade de São 

Paulo e prestou apoio à ALN e ao Carlos Marighella (MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO, 2015). 

Foi preso em 1964 e em novembro de 1969. Na sua segunda prisão foi transferido para o DEOPS/SP no começo 

de dezembro de 1969, ficou por duas semanas no local até ser transferido para o Presídio Tiradentes. (BETTO, 

2013). 
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material de limpeza, visando tornar a sua cela um local com condições higiênicas mínimas (uma 

forma de resistência): 

(...) barata, rato, formiga, lagartixa (...) tinha tudo isso. Ah, era tudo sujo! 

(...) Ah! E eu aprendi com o Zé Duarte, que é ex-preso: todo lugar que você 

vai, você limpa. Exige cera, exige querosene (...) eu exigia tudo (...) eles 

falaram que não podiam dar, mas eu falei “não, mas eu preciso porque eu 

tenho que limpar aqui.”. Eu esfregava tudo aquilo, lavava tudo porque, pelo 

menos, além de você ficar em um ambiente mais limpo, menos bicho, né. 

Sempre uma barata, uma coisa assim... rato é mais difícil de você tirar (...) mas 

a gente... eu tentava fazer isso. Que era terrível! Nossa senhora! A parte pior 

é você ter que conviver com esse tipo de bicho, né. (...) eu tinha saco de lixo, 

eu não sei nem como é que eu arrumava, falava com esse carcereiro “Não! 

Tem que me arrumar um saco de lixo. Eu não vou ficar aqui sem um saco de 

lixo. Você vai me arrumar uma vassoura pra varrer aqui.”. Eu ficava pedindo 

o dia inteiro, até que chegava uma hora que “Dá uma vassoura pra essa mulher 

aí porque ela tá enchendo o saco.”. (...) tinha cera, gente, eu exigia cera e um 

pano pra eu passar a cera no chão, porque eu passava cera, passava todinha no 

chão. (...) eles [carcereiros] ficavam louquinhos comigo (...) era madeira [o 

chão], ali no DOPS [DEOPS/SP] era, no DOPS era madeira. E tinha aquelas 

gretas que saíam as baratas, que saíam os ratos, né, aquelas coisas todas 

(...) (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

A lotação das celas, algumas vezes muito superior ao que deveria, também ajudava a 

tornar o ambiente mais desconfortável. De acordo com o delegado Bonchristiano (2013: 9), que 

trabalhou no DEOPS/SP durante a ditadura, a carceragem do órgão era muito pequena: “Trinta 

lugares não dá pra nada, tinha dia que nós prendíamos uns duzentos, o que nós fazíamos com 

eles?”. Ivan e Maurice, por exemplo, contam que antes de instalarem os beliches (ou “triliches”) 

no DEOPS/SP, os colchões ficavam empilhados na cela durante o dia para que os presos 

tivessem espaço para se movimentar e para se sentar.  

(...) uma média, a gente acha que no período que a gente passou lá, devia 

ter pelo menos 10 pessoas [por cela], média... tinha momento que tinha 

20, tinha momento que tinha 4, tá? Dependia muito da época, das prisões 

que tinham né?! (…) Na época que fiquei era só colchão. Isso também foi 

muito discutido porque em outras épocas houve beliche (...) é o que tá na cela 

3 [exposto no Memorial da Resistência de São Paulo] (...) aquela que foi 

reconstituída, justamente, colchão de palha (...) e colchões que estavam 

durante o dia... tavam amontoados (...) a gente pegava um colchão e 

punha um em cima do outro pra dar espaço pras pessoas andarem e tal, 

sentarem no chão... de noite estendia todos esses colchões, dependendo de 

quantas pessoas tivessem, e a cela toda era ocupada pelo colchão para 

dormir (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

No DOPS [DEOPS/SP] tinha o colchão de palha, que era no chão, né. E 

quando eu cheguei lá no DOPS nessa Cela 6, tinha 60 pessoas ali (…) onde 

cabe 6 pessoas, tinha 60 (…) A média ali era 15 pessoas, né. Então você 

espalhava o colchão… nesse caso, quando tinha 60, tinha colchões que 

ficavam uma pilha (…)  e aí você fazia turnos de quem fica sentado e quem 
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fica em pé, né, porque não dava pra todo mundo ficar sentado, né. Aí de 

noite espalhava os colchões, inclusive no banheiro (…) e você dormia 

colado uma pessoa com a outra. No banheiro, se alguém tivesse necessidade 

de urinar, por exemplo, chegava… tinha que ir passando por cima das pessoas 

(…) no meio das pernas e tal. E aí, chegando lá, falava assim “Eu preciso do 

banheiro.”. Então a pessoa levantava, tirava o colchão e urinava lá no coisa, 

que era aquela coisa turca [privada truca] (…). (Ivan Akselrud de Seixas, 

relato oral, 05/10/2018). 

Para completar, as luzes das celas nunca se apagavam, o que para Maurice era uma 

estratégia de vigilância das celas e para desgastar os detentos. 

(...) a luz da cela [do DEOPS/SP], aquela que fica lá em cima não [não 

apagavam] (...) full time [acesa] (...) mas isso era na OBAN também, isso 

era no Rio de Janeiro também. Era uma técnica (...) pra vigiar... algumas 

pessoas dizem que também é uma forma de não te deixar dormir tranquilo 

né, porque pra você dormir, teu corpo precisa de ter escuro, né, então... 

(Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

 As luzes das celas do fundão também ficavam sempre acesas (LOBO, 2008 apud 

SOUSA, 2014). Com as luzes acesas todo o tempo, era garantida aos carcereiros a possibilidade 

de olhar para dentro das celas e saber o que estava acontecendo, pois, apesar das portas serem 

de madeira, elas possuíam uma pequena abertura com grade, acima da portinhola por onde era 

servida a comida, justamente para possibilitar a vigilância (Figura 20).   

Figura 20 – Fotos da porta da cela reconstituída no Memorial da Resistência de São Paulo. 

 
 

Para Sousa (2014), por mais que a estrutura arquitetônica do DEOPS/SP não fosse uma 

estrutura panóptica em si (estruturada radialmente, com uma torre central e somente com celas 

individuais), os detentos do DEOPS/SP podiam ser vigiados a qualquer momento por essa 

pequena abertura. A diferença é que, se no panóptico os encarcerados não sabiam se estavam 
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sendo vigiados ou não, no DEOPS/SP eles sabiam. Afinal, para olhar para dentro da cela por 

essa pequena abertura, o carcereiro tinha que ficar de frente para ela, sendo visto pelos detentos. 

Então mesmo que a vigilância ótica não fosse “invisível” para os detentos no DEOPS/SP, como 

seria se o modelo arquitetônico do local fosse panóptico, a possibilidade de vigilância ótica 

estava sempre presente e podia ocorrer a qualquer momento. Vale ressaltar que, por meio dessa 

pequena abertura, o agente estatal conseguia ver o que acontecia até o fundo da cela, como 

atestado pela análise de campo de visibilidade realizada no local. 

Outra observação importante sobre a ambiência da carceragem do DEOPS/SP diz 

respeito à iluminação natural: mais da metade dos cômodos internos da carceragem não 

possuíam janelas. Ou seja, na área da carceragem, a iluminação era majoritariamente artificial 

e, sem ela, o espaço devia ficar muito escuro. A ausência de janelas na maioria dos cômodos 

também explica por que, como pontuado pelos próprios ex-presos, o local era tão quente e 

abafado, sem circulação de ar (somando-se a isso a necessidade das portas que ligavam os 

cômodos ficarem fechadas por se tratar de uma área de segurança).  

Se aliarmos a esse contexto de iluminação artificial, de calor e de má circulação de ar, 

a questão da espessura das paredes (muito grossas) e da sujeira, não fica difícil entender por 

que várias pessoas pensavam e ainda pensam que as carceragens do DEOPS/SP ficavam no 

porão ou subsolo do prédio. No livro Batismo de Sangue, o Frei Betto chama o DEOPS/SP de 

catacumba e utiliza a palavra porão diversas vezes para falar do centro de detenção (BETTO, 

1987).  Na descrição do edifício do DEOPS/SP no relatório da CNV (BRASIL, 2014), é 

colocado que a carceragem ficava no subsolo. No seu depoimento para a CNV, Bonchristiano 

(2013: 38) afirmou: “Então nesse primeiro [andar], aqui o andar térreo, tinha um andar 

abaixo, esse ninguém via, esse andar era prisão.”. O próprio Maurice cita o caso de um ex-

preso político que acredita que a carceragem realmente ficava em um porão. Para Maurice, 

parece plausível a ideia de que, como as pessoas tinham que descer de elevador para chegar à 

carceragem, o fato de “descer” pode ter ajudado a dar a impressão, para alguns, que realmente 

eles estavam indo para um porão. 

Teve até um cara na inauguração do prédio [do Memorial da Resistência de 

São Paulo] (…) em 2009. Teve um ex-preso que foi preso lá (...) hoje já mais 

velho até que eu, né. Ele quis mostrar pro governador, “Não, governador, as 

celas eram embaixo, tinha um porão do DOPS.”, porque tem aquele mito, 

né: os militares levavam as pessoas pro porão. E ele, se você o entrevistar, 

ele vai dizer, “Não, não, isso é o que tá em cima, mas embaixo era o porão 

onde eu fiquei.”. (...) “eu desci, então eu fui pro porão”. Depois dos anos fica 
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que aquilo vira uma crença absoluta “Não, eu fiquei num porão.”. (Maurice 

Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Essa ideia ou mito, como disse Maurice, dos “porões da ditadura” é justificável a partir 

do momento que entendemos que o porão é aquele local que, no nosso imaginário, está 

relacionado a esconderijo, segredo, perigo, sujeira, má iluminação, má ventilação. Para 

Bachelard (1978), o porão está ligado a um imaginário específico representando 

irracionalidade, profundezas obscuras e medo:  

Mas ele [porão] é em primeiro lugar o ser obscuro da casa, o ser que participa 

das potências subterrâneas. Sonhando com ele, concordamos com a 

irracionalidade das profundezas. / No porão há escuridão dia e noite. Mesmo 

com uma vela na mão, o homem vê as sombras dançarem na muralha negra 

do porão. O sonhador de porões sabe que as paredes do porão são paredes 

enterradas, paredes com um lado só, que têm toda a terra do outro lado. E por 

isso o drama aumenta, e o medo se exagera. / O porão é pois a loucura 

enterrada, dramas murados. (BACHELARD, 1978: 209-210). 

O fato de muitos acreditarem que as carceragens do DEOPS/SP ficavam em um porão 

demonstra então o poder de impacto negativo que a ambiência desse local tinha nas pessoas. 

Agora, imagine estar nesse ambiente e não ter regularmente um contato direto com a luz do sol, 

já que nem sempre o banho de sol era garantido aos prisioneiros? Tem-se aí outra forma de 

repressão. 

A gente tinha o horário é... que eles faziam questão de manter a gente com 

uma certa aparência apresentável, éee... a gente saía uma hora de sol por 

semana, cada cela. Mas se naquele dia chovesse, você ficava sem sol aquela 

semana. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018).  

Dava pra ir ali fora [corredor do banho de sol], mas ali também não era o 

tempo todo, né. Eles faziam um... tem hora que pode, tem hora que não 

pode. (Elza Lobo, relato oral, 17/10/201854). 

(...) a saída pelo sol dependia do carcereiro. Se era um cara desses loucos, 

não deixava ninguém sair. Se era um cara... que era um sábado, um dia 

tranquilo, né, aí ele falava “Bom, cela 1, sai!”, então saía [pro corredor de 

banho de sol]. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Em relação à higiene pessoal, os presos possuíam, nas celas de 3 a 6, uma pequena pia 

e um cano na parede por onde saía água (Figura 21). Mas mesmo assim não era possível suprir 

completamente as necessidades de higiene: “para tomar banho você tinha o chuveiro, um cano 

que às vezes saía água, às vezes tinha que ficar batendo no cano para sair [...] e você tinha que 

 
54 Elza Lobo. 17 out. 2018. Relato Oral. São Paulo: Entrevista concedida à Caroline Murta Lemos e Denise Neves 

Batista Costa. 
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fazer assim, aquelas higienes de francês né?! Passar a toalhinha” (LOBO, 2008 apud SOUSA, 

2014: 207). Já nas “celas do fundão” e nas celas 1 e 2 a situação era pior, pois havia apenas 

uma pia. Aliás, a privada e a pia ficavam no meio dessas celas em vez de ficar em um cômodo 

separado como no caso das outras, o que implica em nenhuma privacidade. Mas voltando à 

questão do banho, nem sempre os detentos eram levados para tomar banho nos chuveiros dos 

carcereiros (cômodo 6), sendo submetidos então a uma condição de higiene pessoal insalubre, 

mais uma forma de violência. Rosemeire Nogueira, por exemplo, ficou mais de um mês sem 

tomar banho em condições de pós-parto e, por isso, também sofreu violência de gênero em seus 

interrogatórios:  

Teve uma vez...eu não sei, vocês sabem, vocês têm filhos, com 40 dias de 

parto a gente sangra muito...se chamava “dieta”. E aí eu estava sangrando 

muito...ah, e eu não tomava banho, eles não me deixavam tomar banho. E 

tinha o leite e cheirava azedo, e eu estava sangrando. Aí eu apanhei porque 

estava sangrando e ele [João Carlos Tralli – agente da equipe do Fleury55] 

ficou com nojo, essas coisas. E fedia, cheirava, não é? Fora o suor do nervoso, 

o leite azedo, sangue, eu cheirava. Eu achava que eu cheirava, porque eles 

falaram que eu era fedida, então eu acredito mesmo. Aí apanhava porque 

eu estava fedida: “Sua fedida, está toda fedida, nojenta.” Era assim. E o 

sangue escorria na perna, não tinha absorvente, então eu usava papel higiênico 

e tinha só...não pude pegar roupa para ir, uma calcinha. Uma vez nós lavamos 

a calcinha, lavar só o fundinho, e eu fiquei sentada na cama com um monte 

de papel higiênico, porque eu estava menstruando, aquele monte de papel 

higiênico para não sujar o colchão. (NOGUEIRA, 2013: 6). 

Porque também foram muitos dias sem tomar banho, e eles aproveitavam 

aquele meu estado, o leite, escorrendo sangue, para me humilhar, como 

mulher mesmo: “E essa sangueira aí vem de onde? [trecho incompreensível] 

essa xoxota aí.” Porque eles raspam a gente quando vai ter bebê: “Então, essa 

xoxota sem pelo aí?”. (NOGUEIRA, 2013: 9). 

Figura 21 – Fotos do cano na parede e da pia do banheiro da cela reconstituída no Memorial da Resistência de 

São Paulo. 
 

 

 
55 Segundo o relatório final da CNV (BRASIL, 2014). 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          184  
 _________________________________________________________________________________  

A higiene pessoal precária e a sua relação com o olfato presente no depoimento de 

Rosemeire trazem à tona a problemática do mau cheiro. Na sociedade ocidental moderna e 

industrial, o olfato foi domesticado e, com isso, determinados odores foram padronizados 

estando relacionados diretamente à noção de limpeza, frescor e beleza, enquanto outros foram 

relacionados à noção de sujeira, de pobreza, de “incivilidade”, de desleixo e falta de higiene, 

como, por exemplo, os odores corporais (fezes, urina, suor, corrimentos vaginais etc.) 

(RIBEIRO & SANTOS, 2018). Isso porque: 

A noção de civilização foi identificada, desde sua origem, com a ideia de 

progresso, envolvendo o nível de tecnologia e o desenvolvimento da cultura 

científica das sociedades e tendo a pretensão de eliminar os costumes 

tradicionais através de movimentos reformistas. Tais movimentos 

contribuíram para que, ao longo do tempo, ocorresse uma mudança no nosso 

padrão de repugnância, de forma que nós, supostamente civilizados, sentimos 

embaraço e desconforto diante de certos costumes, que julgamos não 

higiênicos, dos supostamente incivilizados. (ALMEIDA, 2011: 1-2). 

 Ou seja, a partir do século XIX, cheiros que antes não incomodavam passaram a ser 

considerado repugnantes e, por isso, intoleráveis (ALMEIDA, 2011). Sendo assim, cheiros 

fortes foram estigmatizados, surgindo uma imposição social de mascarar os cheiros corporais e 

de desodorizar os espaços. Na nossa sociedade, por exemplo, a elite é associada a cheiros 

agradáveis e à limpeza, enquanto a classe trabalhadora é associada a odores fortes, ruins e à 

sujeira. (PELLINI, 2016). Isso significa que a noção de uma pessoa ou de um ambiente sujo 

está diretamente atrelada ao seu cheiro.  

Então, como na nossa sociedade a noção de sujeira está ligada a odores que 

consideramos ruins, é possível afirmar que o mau cheiro tenha feito parte da vivência cotidiana 

das pessoas que estavam na carceragem do DEOPS/SP: um ambiente sujo (limpos pelos 

próprios detentos com limitações), com celas muitas vezes lotadas por pessoas que nem sempre 

podiam cuidar da higiene de forma considerada apropriada. Situação que, como veremos, 

também se repete nos outros centros de detenção. Mas então por que, apesar de relatarem a 

questão da higiene pessoal e da sujeira dos espaços prisionais, a maioria dos ex-presos políticos 

(entrevistados por mim e em depoimentos e entrevistas por mim consultados) não fala sobre 

mau cheiro? Em relação ao mau cheiro do DEOPS/SP só encontrei uma observação do Frei 

Betto que coloca que o local era “(...) impregnado de cheiro de sebo, como um açougue há 

muito abandonado, as carnes apodrecidas expostas aos mosquitos.” (BETTO, 1987: 160). 
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Penso que a existência de poucos relatos abordando os odores presentes nos centros de 

detenção esteja relacionado ao fato de que os presos tenham se “acostumado” com os cheiros 

experimentados nesses lugares, a ponto de não incomodarem o suficiente para fazer parte das 

construções mnemônicas sobre o tempo que eles passaram nos centros de detenção. Na própria 

fala de Rosemeire, ela afirma que achava que ela cheirava mal porque os agentes falavam que 

ela fedia, não porque ela mesma se incomodava com o odor. Em sua entrevista, quando 

indagado sobre o cheiro dos ambientes do DEOPS/SP, Maurice respondeu:  

Não sei te dizer (...) era um lugar de muita gente, né (...) o asseio se 

fazia, mas nem sempre você controla todas pessoas que tão com você. 

Então sim [fedia], mas não era nada do outro mundo, que eu me 

lembre. Eu fiquei um mês aí [no DEOPS/SP] e uma lembrança que eu 

tenho é essas mais fortes, isso que eu já te mencionei [o barulho dos 

trens, o prédio do DEOPS/SP fica perto da Estação da Luz de São Paulo, 

e o barulho das ferragens de quando a porta da cela estava sendo aberta 

por um agente]. O fato de ter visto minha mãe pela primeira vez no 

DOPS também foi uma lembrança forte, ela me viu e eu a vi, né.  
(Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

O depoimento de Maurice, no qual ele menciona suas memórias mais marcantes sobre 

esse local, reforça essa ideia de que o mau cheiro (proveniente da sujeira dos ambientes e da 

higiene pessoal limitada dos detentos) realmente não foi algo de muita relevância no cotidiano 

da maioria dos presos nesses locais e, consequentemente, nas memórias construídas. Mas por 

que a sujeira do ambiente ou corporal faz parte das memórias dos detentos e o mau cheiro não, 

considerando que essas duas percepções estão muitas vezes associadas? Porque a sujeira, além 

de ter um caráter tátil forte, tem também um caráter estético visual proeminente; em outras 

palavras você toca a sujeira e, principalmente, você vê a sujeira, o que numa sociedade 

ocularcentrista como a nossa tem um peso maior. Temos que considerar também que a sujeira 

atraía animais e insetos indesejáveis, tornando mais incômodo estar nesses locais. Talvez por 

isso a sujeira seja tão citada pelos ex-presos e o mau cheiro não. 

Outro fator importante no cotidiano dos presos no DEOPS/SP era a alimentação, 

composta por três refeições por dia (café da manhã, almoço e janta) que, de acordo com os 

relatos dos ex-presos, eram mal preparadas e pouco palatáveis: 

Olha, a pior comida que eu comi na minha vida foi a do DOPS 

[DEOPS/SP], foi a pior comida, aquela... sabe quando o frango vem cheio de 

pena? O chuchu vem com casca. Qualquer coisa, batata, qualquer coisa 

vem com casca, que eles não descascam. O arroz vem cru. O feijão é 

assim, era umas... era água, sabe? (...) de manhã tinha o café e o pão. Não 
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tinha manteiga não. Não tinha nem leite, nem manteiga. Café com pão. 

Mas esse café com pão era a melhor que você tinha pra você comer (...) vinha 

um canecão assim de metal, você tinha que pegar com cuidado porque vinha 

muito quente (...) mas era a melhor coisa porque vinha a comida [almoço e 

janta], nossa... Era três refeições, tinha o café da manhã, almoço e janta. 

(Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

No DOPS [DEOPS/SP] era comida da penitenciária, comida que é feita, que 

era feita na penitenciária do Carandiru (...) quando nos castigaram nós fomos 

pra lá, pra penitenciária. (...) A penitenciária tinha sua cozinha central, vamos 

dizer... dentro da penitenciária se cozinhava para todos os presídios da cidade 

de São Paulo e se mandava (...) aqueles latão, aquelas... panelão enorme, sabe? 

Então ia um panelão, até chegar em você já tava super frio, mas saía da 

penitenciária quente e ia sendo distribuído. E essa é a comida que a gente 

recebia no DOPS. Aí vinha um carrinho por aqui no corredor [cômodo 

5], né. Vinha o carrinho (...) rudimentar. Que tinha o carcereiro e geralmente 

eles pegavam um preso pra distribuir a comida, como a gente vê nos 

filmes. E aí tirava uma concha de arroz, uma concha de feijão, um alface, 

e tem o depoimento do Alípio56 (...) sobre as unhinhas do Adão. O Adão 

era um dos carcereiros, tinha umas unhas negras, a gente falava “Adão 

não pega não” (...) e ele fazia de propósito e ele levantava o alface e a gente 

jogava fora todo esse alface [risos]. (...) comida vinha de manhã, de tarde 

e de noite (...) Eu acho que eles davam pão de café de manhã. De manhã sim, 

tinha pão de café [da manhã], eu me lembro. (Maurice Politi, relato oral, 

18/10/2018). 

A comida era tão ruim que os presos, quando possível, a “arrumavam” com alimentos 

que recebiam de visitas:  

Eu me lembro é que a gente arrumava a comida que eles nos davam, mas 

de maneira fria [eles não tinham acesso a fogareiros], quer dizer. Chegava 

um arroz e feijão, mas tua mãe tinha te trazido linguiça, aí você cortava a 

linguiça e misturava (...) pra o arroz e o feijão tá com gosto melhor do que 

aquela porcaria que eles tavam te dando. (Maurice Politi, relato oral, 

18/10/2018). 

Além disso, os carcereiros também compravam e/ou levavam alimentos para os presos: 

Sabe aquele filme (...) no Batismo de Sangue57 aparece muito bem a figura 

de um carcereiro que se tornou até amigo [Adão]. Porque tinha uns 

carcereiros que a gente, inclusive... muitas vezes as famílias vinham... ou 

davam um dinheiro pro carcereiro e o carcereiro, enfim, comprava pão, 

comprava doce (...) comprava por 50 e te cobrava 100, uma coisa assim 

 
56 Alípio Raimundo Viana Freire fez parte do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e da Ala Vermelha (ALA). 

Foi preso em 1969 pela OBAN e passou também pelo DEOPS/SP, além de outros centros de detenção. Ficou cinco 

anos preso. (MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO, 2015). 
57 “Batismo de sangue é um filme que procura reconstruir os eventos relacionados ao envolvimento dos frades 

dominicanos com a ALN – Aliança Libertadora Nacional –, grupo de oposição armada à ditadura brasileira (1964-

1985) liderado por Carlos Marighella. Foi baseado no livro homônimo escrito por Frei Beto (2006), um dos 

participantes daqueles eventos.” (SOUZA, 2009: 79). SOUZA, M. 2009. Filmes sobre a ditadura como arquivos 

especiais do trauma. Batismo de sangue como filme-arquivo. ; ponto-e-vírgula, v. 6: 78-92. 
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que acontece em todas prisões até hoje. Então... e aqui teve carcereiro de 

todo o tipo. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

E tinha um carcereiro lá que chamava Adão que, segundo... depois eu 

fiquei sabendo, ele recebia propina, assim, dos advogados. Assim me 

contou um advogado. Mas ele era um velhinho e quando chegava, assim, 

nove horas da noite, ele fazia assim “Ah, vou fazer um chazinho pra nós, 

Maria”. Ele me chamava de Maria. Era erva-doce, ele fazia com bastante 

açúcar. Delícia que era, nossa, tomar aquela erva doce. (Maria Amélia de 

Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

Percebe-se que as ações de resistência ao ambiente opressivo do DEOPS/SP não 

envolviam apenas os presos e suas famílias, elas podiam envolver os próprios agentes do Estado 

que, devido a interesses pessoais ou não, ajudavam os presos, comprando comida etc. Nas 

palavras da própria Elza: “Às vezes tinham uns [carcereiros] que eram mais amigáveis, né. 

(...) Agora tinha outros que eram mais agressivos, né, e pressionavam muito as pessoas.” 

(Elza Lobo, relato oral, 17/10/2018). E o carcereiro Adão foi um dos carcereiros amigáveis, 

inclusive, ele foi demitido por isso, de acordo com o depoimento do Frei Betto para a CNV:  

No cárcere do DOPS [DEOPS/SP] tinha um carcereiro chamado Adão, 

que acabou sendo mandado embora porque era muito conivente com a 

gente. / É [ele era subornado]. Ele levava hóstia pra gente. Vinho pra 

gente fazer missa. Ficava consolando os torturados. Um verdadeiro 

personagem dos Atos dos Apóstolos. (BETTO, 2013: 15). 

Além de levar hóstia e vinho, Adão também permitiu, no mês de dezembro de 1969, que 

os presos religiosos58 celebrassem uma missa fora das celas, no corredor [cômodo 5], onde 

todos pudessem ouvi-la, inclusive os presos das “celas do fundão”:  

A sugestão de celebrarmos missa no cárcere animara a todos os presos 

políticos, inclusive os marxistas ateus. Tratando-se de liturgias, esses 

companheiros demonstravam aberto espírito ecumênico. / A celebração da 

missa nos subterrâneos do DOPS quebraria o espesso clima de 

atrocidades e permitiria, mais uma vez, a tentativa de recuperação de nosso 

espaço vital. Para a maioria dos companheiros, a missa interessava enquanto 

rito capaz de simbolizar e de exprimir a nossa unidade mais radical nos 

limites do sofrimento humano e na esperança libertadora que consumia 

nossas vidas ali dentro. / O carcereiro Adão permitiu que Monsenhor 

Marcelo celebrasse no corredor, onde foi colocada a pequena mesa que 

serviu de altar. Como cálice, uma caneca de alumínio. As hóstias ficaram 

depositadas num desses pratos de papelão utilizados para embrulhar 

pizza para viagem. Tudo simples e rústico como as antigas celebrações nas 

catacumbas romanas. / Os padres e religiosos puderam ficar fora das celas, 

junto ao altar. (...) Os companheiros espremidos nas grades. Nas pontas 

do corredor, a tropa de choque da PM apontava-nos metralhadoras. Os 

 
58 No final de 1969 frades dominicanos ficaram detidos no DEOPS/SP por terem apoiado a ALN, Frei Betto foi 

um deles. 
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carcereiros olhavam espantados. Todos observavam curiosos e silentes as 

nossas orações e cânticos. / O celebrante solicitou que os companheiros 

manifestassem suas intenções para a missa. (...) A litania não tinha fim. 

Todos tinham muito a dizer e a pedir. Parentes e companheiros eram 

lembrados. As súplicas eram o momento de livre manifestação, 

indiferentes à presença dos guardas e dos carcereiros. (BETTO, 1987: 178, 

179 e 181). 

Esse foi um ato de resistência marcante porque foi um momento de liberdade de 

expressão para os prisioneiros naquele ambiente opressor que, para Frei Betto, possuía um 

clima espesso de atrocidades: 

Mas, por outro lado, o que se criou foi um relacionamento, assim, muito forte 

entre todos, e a gente conseguiu uma, um momento em que foram presos 

vários religiosos, a gente, então, começou a ter solicitação de que a gente 

queria ter uma celebração né? Porque na celebração você podia tentar 

dizer algumas coisas, mesmo que cifradas, e aí você sabia o que tava 

acontecendo, então isso foi muito importante, essa presença né? (...) 

porque tava todos passamos pelas mesmas situações né? De tortura, de 

depoimentos, tudo mais, mas, assim, a gente tentava uma forma de ter uma 

outra rede de comunicação né? (LOBO, 2014b: 11). 

Esse clima espesso de atrocidades, citado pelo Frei Betto, que tomava conta do 

DEOPS/SP, era proposital, criado através de ameaças e de todos os tipos de violências que os 

detentos sofriam ou testemunhavam nesse local (algumas aqui já citadas por Maria Amélia 

Teles e Maurice Politi). Por exemplo, como já foi relatado pelo Ivan, era possível ouvir os gritos 

de tortura na carceragem. Em outro trecho de sua entrevista concedida para esta pesquisa, ele 

reafirma essa questão, contando um caso: “De repente, cinco e meia da tarde chamam o 

Bernardes, né. “Antônio Luis Bernardes, subir!” (...) Aí subiu, a gente ouviu a gritaria lá. 

Tortura e tal. Depois ele desceu todo arrebentado.” (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 

05/10/2018).  

Com certeza os gritos dos detentos sendo torturados contribuíam sobremaneira para 

ajudar a instaurar esse “clima” pesado. O depoimento de Maria Amélia corrobora com essa 

ideia. Mesmo não tendo sido torturada no DEOPS/SP, ela foi ameaçada e ainda conseguia 

escutar gritos quando ocorriam sessões de tortura:  

Porque tinha dia que tinha muito grito, né, de gente sendo torturada (...) 

Eu mesma não fui torturada. Ameaçada, sim, mas nunca fui. (...) No DOPS 

[DEOPS/SP] não era todo dia que você ouvia [os gritos], mas todo dia você 

ficava um... pra ouvir, pra imaginar. (Maria Amélia de Almeida Teles, 

relato oral, 16/10/2018). 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          189  
 _________________________________________________________________________________  

Já Elza relembra atitudes dos agentes estatais que tinha como objetivo aterrorizar os 

outros prisioneiros: 

Eles faziam questão também de quando a pessoa voltava dum 

interrogatório, de trazer a pessoa [pelo cômodo 5] em cima de uma 

“carreta” [maca] que era pra que a pessoa parecia que tava morrendo, 

né. Então era uma cena, assim, muito agressiva também, então... e ficava 

realmente visível que eles queriam chamar atenção pra que as pessoas 

passassem mal (...) de assistir as cenas, né. (...) [eles] iam lá pro “fundão” 

(...) eles faziam questão de ficar pra chamar, pra todo mundo, pra ver que 

tava indo pra lá [“fundão”] e que tava indo pra ser torturado. Então eram 

umas formas, assim, muito agressivas, né. (Elza Lobo, relato oral, 

17/10/2018). 

Os gritos que eles ouviam, as ameaças e os “shows” que os agentes davam (relatados 

por Elza) alimentavam um “clima” no qual a sensação de tortura iminente se fazia sempre 

presente. Por causa disso, todos os dias, os presos, como Teles sugere, ficavam na tenebrosa 

expectativa de ouvir os gritos, imaginando quando e com quem seria a próxima vez. Isso se 

reflete, por exemplo, no medo que os detentos sentiam quando ouviam os passos dos carcereiros 

se aproximando (pela análise sensorial foi possível estabelecer que os presos dentro da cela de 

fato conseguiam ouvir os sons de passos no corredor) ou quando ouviam o barulho da fechadura 

da porta da cela se abrindo:  

Os passos do carcereiro no corredor deixavam todos vocês alertas, 

apreensivos, imaginando quem seria o próximo. Que alívio quando se 

tratava de entregar um maço de cigarros, um pacote de biscoitos, uma 

fruta enviada por familiares ou amigos, sinal de carinho, de companhia, de 

apoio, que só quem está dentro pode saber o que significa, pois em muitas 

situações críticas da vida um afago vale mais que mil promessas e supera todas 

as boas intenções. (BETTO, 1987: 161-162). 

A lembrança, assim, mais forte que nós temos aqui (...) a lembrança de abrir 

aquele “ferrome” [a fechadura da cela], sabe, aquele crá, crá, crá... 

aquele... ele fazia muito barulho (...) quando ele [carcereiro] abria uma 

cela, todo mundo ficava tenso (...) você imagina esse barulho forte feito 

num lugar silencioso, né... e à propósito [de propósito], digo, “eu sou o que 

manda aqui!”, tá, tá, tá [o barulho da fechadura sendo aberta], “você, fulano, 

vamo subir! Fulano, fulano, vamo subir!”. Subir significava ir pra 

interrogatório, pra tortura ou não, né. Então esse barulho de porta é o 

que ficou no DOPS [DEOPS/SP]. Se você me perguntar “Qual a lembrança 

que você tem?” Além do caso do Olavo Hanssen, que ficou muito marcado 

em mim (...) o caso desse barulho e do barulho dos trens. (Maurice Politi, 

relato oral, 18/10/2018). 

Freire fala sobre a expectativa de saber quem seria o próximo e fala de forma mais 

detalhada sobre a “coisa pesada que baixava” na cela quando algum prisioneiro era levado, 
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sobre a angústia de não saber o que estava acontecendo com ele e sobre o alívio que todos 

sentiam quando o preso retornava à cela:  

Quando você subia não era legal, claro. Apronta e vai pro 4º andar. Tudo 

bem. Você sabe o que vai acontecer com você. Você que tá indo, tá indo. 

Agora, quando você tava na cela e levavam um companheiro teu era a 

pior sensação. Primeiro porque você não tava acompanhando se o cara 

ainda tava vivo ou morto. Segundo que você não sabia como é que ele ia 

chegar. Terceiro, você não tava acompanhando se ele tava resistindo ou 

não tava aguentando. (...) você podia ser o próximo, eu podia ser o 

próximo. (...) quando saía [da cela] era um... ficava um silêncio, aquela 

coisa baixava, coisa pesada, violentíssima. E quando ele chegava era um 

respiro. Ainda que ele chegasse quebrado, né, era um respiro. (FREIRE, 

2008). 

Percebe-se que a ambiência do DEOPS/SP foi utilizada como outra forma de opressão, 

de violência, que objetivava causar desconforto nos presos, enfraquecendo-os, desconstruindo-

os e disciplinando-os. Com estímulos e deprivações sensoriais ligados ao tato, olfato, paladar, 

audição e visão se tentava aumentar a situação de vulnerabilidade dos detentos:  

- tato: a sujeira do local; a incapacidade ou capacidade limitada de manter a higiene pessoal; a 

temperatura; a movimentação reduzida dos presos, principalmente em casos de superlotação; o 

contato direto com a luz do sol também reduzido;  

- paladar e olfato: as condições da comida servida e as condições precárias de limpeza do 

ambiente e de higiene pessoal que provavelmente causavam mau cheiro;  

- visão: a questão da iluminação artificial constante e do aspecto estético do ambiente;  

- audição: os gritos de outros detentos sendo torturados. 

Essa divisão e categorização dos sentidos aqui exposta é apenas ilustrativa e didática, o 

importante a considerar é que a opressão ocorria por meio do sensorium dos detentos, por meio 

de suas experiências sensoriais sinestésicas dentro do DEOPS/SP. No entanto, até agora eu não 

abordei uma das experiências sensoriais mais relevantes no cotidiano do DEOPS/SP, tanto 

como uma forma de opressão, como uma forma de resistência: a comunicação entre os detentos 

de diferentes celas. Segundo Sousa (2014) e relatos dos ex-presos, a comunicação entre as celas 

era proibida. Só que para abordar essa questão é preciso abordar também a espacialidade desse 

centro de detenção, pois o controle da comunicação entre as diferentes celas estava diretamente 

ligado à distribuição dos detentos nesse espaço:  
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Na cela não botavam todos da mesma organização, botavam um de cada 

organização. Se era da mesma organização, eram “quedas” [prisões; termo 

utilizado quando um militante era capturado] diferentes, um “caiu” [foi preso] 

no meio, o outro “caiu” no outro. Então você não combinava... era pra você 

não combinar depoimento. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018).  

Mas como analisar a espacialidade do DEOPS/SP? É aí que entra o gráfico de Análise 

Gamma, pois é por meio dessa ferramenta que examino a configuração espacial da carceragem 

desse aparelho repressivo que, como será demonstrado, tinha uma distribuição estratégica dos 

carcereiros e dos detentos. Contudo, antes tenho que explicar como o gráfico é construído e o 

que seus elementos representam. 

Na Figura 22, na página seguinte, está a planta baixa da carceragem com os cômodos 

numerados, cada um está representado por um nó (círculo) específico no gráfico de Análise 

Gamma, podendo ser identificado pelo número. O traçado que liga os nós no gráfico demonstra 

quais cômodos estão interligados entre si. O nó com a letra A está no nível 0 porque representa 

o espaço externo ao edifício. O nível dos outros nós é determinado pela “distância” dos 

cômodos em relação ao espaço externo.  Ou seja, os cômodos 1 e 2 estão no nível 1 porque eles 

estão conectados diretamente ao lado externo do edifício. O cômodo (nó) 3, que se conecta com 

os cômodos (nós) 1 e 4, está no segundo nível porque para uma pessoa, que está nesse cômodo, 

chegar ao espaço externo é necessário passar por, pelo menos, outro cômodo para finalmente 

sair do edifício. Exemplificando melhor, uma pessoa localizada no nó 10, que está no sexto e 

último nível no gráfico, teria que passar por no mínimo outros cinco cômodos para sair do 

prédio. Esses cômodos seriam os de número 9, 5, 4, 3 e 1. Esses níveis retratam, portanto, a 

“profundidade” de cada cômodo dentro de um edifício.  

Já as conexões entre os nós no gráfico conseguem retratar se um espaço é distributivo 

ou não. No caso do DEOPS/SP, os cômodos 1 e 2 podem ser acessados por mais de uma forma: 

se alguém do lado de fora quiser acessar o cômodo 1, essa pessoa pode fazer isso de forma 

direta ou pode passar pelo cômodo 2 e vice-versa, o mesmo pode ser dito pelo cômodo 2. A 

situação não se repete no restante do prédio. Por exemplo, para sair do cômodo 5 e deixar o 

prédio ou para entrar no prédio e chegar ao cômodo 5, só há UM caminho possível, que é 

passando pelos cômodos 4, 3 e 1. Se alguém sai de um dos cômodos de 6 até 19 para alcançar 

o lado externo, também só há UM caminho possível, passando NECESSARIAMENTE pelos 

cômodos 5, 4, 3 e 1. Como não há vários caminhos disponíveis, isso significa que o prédio do 

DEOPS/SP tem espaços não distributivos e bem isolados, já que também mais da metade dos 

seus cômodos estão acima do nível 5. O DEOPS/SP apresenta as mesmas características do 
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Club Atletico, analisado por Zarankin, características essas comuns às instituições disciplinares 

como um todo (ZARANKIN & NIRO, 2008).  

Figura 22 – Planta baixa da carceragem do DEOPS/SP e o Gráfico de Análise Gamma. 

 

A seguir, na Figura 23, estão alguns exemplos, elaborados por Hillier & Hanson (1984), 

da aplicação da análise gamma que pode ilustrar melhor a diferença entre espaços 

arquitetônicos distributivos e não distributivos. Essa figura é bem didática e foi utilizada por 

Zarankin em diversos artigos para explicar a análise. Em relação aos exemplos, pelos gráficos 

é possível concluir que as construções b e c são distributivas e as construções a e d não 

(HILLIER & HANSON, 1984; FUNARI & ZARANKIN, 2002). Explicados os princípios 

básicos do gráfico gamma, é possível partir para a análise do DEOPS/SP em si de forma mais 

aprofundada. 
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Figura 23 – Exemplos de aplicação da Análise Gamma. Adaptado de: Funari & Zarankin (2002). 

 
 

 

Com mais ou menos 340 m², a área da carceragem do DEOPS/SP possui 19 cômodos. 

Esse número não é exatamente grande se compararmos com os outros centros de detenção, que 

são menores e possuem mais cômodos. O edifício onde ocorriam as torturas no complexo da 

Casa Azul tem 220,64 m² e 18 cômodos, o edifício dos fundos do DOI-CODI/SP (local onde 

também ocorriam torturas) tem aproximadamente 260 m² e 20 cômodos. Já a Casa da Morte é 

o menor centro de detenção analisado, com apenas 179,28 m² e 16 cômodos. Talvez essa 

quantidade teoricamente pequena de cômodos da área da carceragem do DEOPS/SP esteja 

relacionada ao fato de que essa era uma área com uma função específica, existindo no restante 

do edifício várias outras salas para atender outras funções: por exemplo, sabe-se que no restante 

do edifício (que não foi submetido à Análise Gamma) existiam salas para interrogatório, 

enfermaria, academia  etc. Em relação aos outros edifícios aqui apontados, que foram analisados 

em sua totalidade, eles tinham que abrigar em seu interior (com metragem inferior à metragem 

da carceragem do DEOPS/SP) salas destinadas às mais diversas funções (salas para tortura, 

para detenção, refeitório, análise de depoimentos etc.), o que justifica então a quantidade maior 

de cômodos, pois existiam diferentes necessidades funcionais. 

Conclui-se então que a metragem da área da carceragem do DEOPS/SP era bem 

generosa e, dessa metragem, mais da metade era dedicada, obviamente, às celas e aos corredores 

de acesso [cômodos 5, 9 e 15] e de banho de sol, no entanto, os maiores cômodos da área de 

carceragem são os cômodos dos carcereiros (ver planta baixa). Ter cômodos mais espaçosos 

significa ter mais conforto, o que reflete por si só uma óbvia diferença de tratamento e, portanto, 
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uma questão de hierarquia. Além disso, tem-se também a questão de distribuição desses 

espaços, com uma clara divisão entre os espaços de circulação dos carcereiros (cômodos 1, 2, 

3 e 4) e os espaços de circulação dos detentos (corredores e celas), incluindo o cômodo 6 que 

ocasionalmente era utilizado pelos presos (levados para tomar banho ou para fazer barba e 

cabelo, por exemplo) (Figura 24). 

 

Figura 24 – Gráfico 2 de Análise Gamma DEOPS/SP. 

 
  

Pelo Gráfico 2 observa-se que os espaços de circulação dos carcereiros (o “reino” deles, 

como disse Maurice), destacados em vermelho, são os cômodos de menores níveis e, portanto, 

mais próximos do acesso ao espaço externo. O cômodo 4, que está no último nível antes de 

chegar na área dos corredores e das celas, funcionava como uma espécie de cômodo de 

“transição” entre o “reino” só dos carcereiros e o “calabouço”. Por isso, esse é o único cômodo 

que possui duas portas em uma mesma abertura, medida de segurança para evitar fugas (ver 

planta baixa e maquete do DEOPS/SP). 

Adentrando a carceragem, entrando em um nível mais profundo, entre os níveis 4 e 6, 

está o “calabouço”, a área de circulação dos presos, destacada em azul no gráfico. O cômodo 

6, apesar de estar no mesmo nível que as celas de 1 a 6 e que o corredor nº 15 (nível 5), por ser 

um cômodo voltado para uso dos carcereiros e utilização esporádica dos detentos, tinha seu 

acesso (porta) localizado muito próximo espacialmente do acesso para o cômodo 4, o que com 

certeza, cotidianamente, facilitava a circulação dos próprios carcereiros entre esses espaços.  
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Para completar, as duas primeiras celas, voltadas por tempo indeterminado para abrigar, 

respectivamente, presos transitórios, estrangeiros e presos comuns enquadrados pela LSN, são 

as celas que estavam mais próximas da sala 4 e, portanto, da vigilância dos carcereiros. E elas 

também eram separadas das outras quatro celas (Celas 3, 4, 5 e 6) por um corredor (cômodo 9), 

o que as isolava já que isso dificultava a comunicação verbal entre essas duas celas e as celas 

restantes. A análise sensorial realizada no local demonstrou que a comunicação verbal usual 

entre as celas 3, 4, 5 e 6, por meio das aberturas nas portas, era possível. No entanto, a 

comunicação verbal usual entre as celas 1 e 2 e as outras celas não era. Apenas a comunicação 

verbal forçada (tom de voz alto) era possível entre as duas primeiras celas e as outras (se os 

presos estivessem posicionados próximos às portas). Só que, nesse caso, o carcereiro, estando 

presente no cômodo 4, também conseguia ouvir as tentativas de comunicação verbal forçada, o 

que devia resultar na repressão das mesmas. Ou seja, de fato, essas duas celas estavam, de certa 

forma, “isoladas” das outras.  

Mas existiam duas diferenças cruciais entre a Cela 1 e a Cela 2. Primeiro, o carcereiro, 

no cômodo 4, conseguia ter em seu campo de visibilidade a Cela 1 sem ter que sair dessa sala 

e entrar no corredor (a porta entre o cômodo 4 e o corredor de nº 5 era de grade e dava de frente 

para a porta da Cela 1). Segundo, a Cela 2 possuía uma janela nos fundos que dava para o 

corredor do banho de sol, onde também estavam as janelas dos fundos das celas 3, 4, 5 e 6, isso 

deu à Cela 2 uma possibilidade de contato com as outras celas que a Cela 1 não teve. Dessa 

forma, é admissível afirmar que a Cela 1 era a mais “isolada” de todas as outras cinco, pois a 

única possibilidade de comunicação dos seus presos com o restante da população carcerária era 

por meio da comunicação verbal forçada pela porta, o que devia ser praticamente impossível 

de ocorrer por esta estar de frente para a porta do cômodo 4 e, com isso, sob maior vigilância 

auditiva e ótica. Esse “isolamento” explica porque essa cela chegou a ser destinada aos presos 

transitórios. A Cela 1 também era a única das seis celas que não tinha nenhuma janela e, com 

certeza, era a mais quente de todas, talvez seja por isso também que ela foi escolhida para esse 

propósito.  

E a Cela 2? Pode-se dizer que, apesar de estar “separada” das outras celas, por causa da 

sua janela, ela não estava isolada como a Cela 1. Pela janela, os presos da Cela 2 poderiam se 

comunicar com as outras celas utilizando uma comunicação verbal usual. No corredor de sol, a 

comunicação verbal usual por meio das janelas, segundo a análise realizada no local, era 

possível entre todas as celas, da Cela 2 à Cela 6. Entretanto, como já relatado, o guarda na 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          196  
 _________________________________________________________________________________  

guarita conseguia ouvir os presos conversarem pelas janelas e reprimia. Entra em cena então 

outra forma de comunicação, a visual. A Cela 2 e a Cela 3 eram as únicas celas que 

provavelmente possibilitavam a comunicação visual entre os seus presos através das janelas 

dos fundos, devido à proximidade entre as duas e seus posicionamentos (ver planta baixa). No 

entanto, como a janela da Cela 2 não existe mais e como na parte interior da abertura da janela 

da Cela 3 tem um vidro, colocado pelo memorial, reduzindo bastante o ângulo de visão, não 

teve como realizar o teste de visibilidade voltado para isso.  

A possibilidade de comunicação visual entre essas duas celas é interessante porque foi 

uma exceção. A forma como as celas foram construídas, lado a lado e não de frente uma para 

outra, mostra uma preocupação em impossibilitar a comunicação visual entre seus presos. Tanto 

pelas janelas dos fundos, quanto pelas pequenas aberturas das portas das celas, o campo de 

visão dos detentos era bem limitado, sendo impossível ver quem estava na cela ao lado (com 

exceção das celas 2 e 3). Nesse sentido, uma das premissas básicas do panóptico foi seguida: 

dificultar a comunicação e o contato entre os prisioneiros. Isso reforça ainda mais que a escolha 

de colocar estrangeiros, que seriam extraditados, e presos comuns em uma cela que 

provavelmente oferecia um meio de contato visual com a cela feminina foi estratégica. Afinal, 

se de fato ocorresse contato visual entre eles, não seria tão problemático. O mesmo não poderia 

ser dito se na Cela 2 houvesse presos políticos que talvez tivessem alguma relação ou 

conhecessem as presas. Talvez isso também reflita uma ideia de que o contato entre os presos 

da Cela 2 e as mulheres não era tão ameaçador quanto o contato deles com presos políticos 

homens. 

Enfim, a Cela 2 não era tão “isolada” dos restantes das celas como a Cela 1. Por outro 

lado, a sua comunicação verbal com as outras celas era vigiada a partir da guarita e sua 

comunicação visual com a Cela 3, com uma distribuição inteligente dos presos, não devia 

apresentar uma ameaça. 

No último nível (o 6º), estão o corredor do banho de sol e as solitárias/“celas do fundão”, 

destacados em verde na Figura 24. O posicionamento no último nível do corredor do banho de 

sol, com certeza, tinha como objetivo dificultar o acesso dos presos, que estivessem nesse 

corredor, aos cômodos com passagem para o espaço externo (cômodos 1 e 2). Para um preso 

fugir saindo do corredor do banho de sol, ele teria de passar por, no mínimo, 5 cômodos para 

ter sucesso, sendo que um deles (a transição do “calabouço” para o “reino”) possuía uma 
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passagem com duas portas. Mas e quanto às “celas do fundão”? Por que elas estavam no mesmo 

nível de acessibilidade desse corredor? 

Penso que elas estavam em um nível maior de isolamento porque, além de funcionarem 

como “castigo” para determinados presos, elas também serviam para “esconder” alguns 

detentos e como salas de tortura. Em relação às torturas, tem-se os depoimentos de Ivan e Elza 

aqui colocados que atestam isso e o relato de Maria Amélia que aponta para essa mesma 

direção: “Às vezes você ouvia em algum lugar, que hoje eu fico pensando que devia ter uma 

cela, uma sala de tortura ali do lado [próximo ao espaço das celas de 1 a 6] que nós nunca 

ficamos sabendo (...) nunca fiquei sabendo, mas devia ter porque os gritos eram muito, 

muito grito, nó...” (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). Já Maurice fala 

sobre a função de esconder e castigar presos “(...) aqui ficou a solitária, castigo, né. De castigo 

ou de gente que eles não queriam que circulassem muito.” (Maurice Politi, relato oral, 

18/10/2018). É fácil entender que ali era um local de castigo porque as “celas do fundão” são 

as que proporcionavam as piores condições para os presos, por não possuírem janelas (com 

exceção do cômodo 1959) e, com isso, não possuírem nenhuma luz natural direta e terem uma 

circulação de ar ainda mais limitada. Essas celas também não tinham “chuveiro” (ou um cano 

por onde saía água) e eram muito pequenas.  

Em relação ao fato de esconderem prisioneiros nessas celas, além de Ivan e Maurice 

terem sido muito claros quanto a isso, a materialidade do espaço desse local reafirma essa ideia, 

pois a porta de passagem entre os corredores nº 5 e 15, segundo a reconstituição feita pelo 

memorial, era de madeira, isolando completamente essa área. Isso devia dificultar a 

comunicação verbal entre as “celas do fundão” e as celas de 1 a 6. Como as celas do fundão 

foram demolidas, não teve como realizar a análise de comunicação verbal, só que pelos dados 

adquiridos na análise entre as celas existentes, é provável que até mesmo a comunicação verbal 

forçada entre as celas do fundão e as restantes era limitante (principalmente em relação às celas 

mais distantes). No entanto, por meio de gritos, de acordo com os depoimentos dos ex-presos, 

era possível se comunicar com o “fundão”, só que existia o risco de represálias: “Gritava da 

Cela 6, gritava “Fulano, é você que tá aí?”, pra quem tava no fundão. (...) mas, se o carcereiro 

ouvisse, ele vinha lá e enchia o saco e perigava tirar você pra apanhar e tal.” (Ivan Akselrud 

de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

 
59 Em uma passagem de seu livro, BETTO (1987) afirma que havia uma janela nesse cômodo que era alta e estava 

voltada para a estação ferroviária.  
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Além da dificuldade de comunicação verbal com o restante da carceragem, esse espaço 

também era perfeito para esconder presos porque para levá-los até lá sem o resto da população 

carcerária vê-los, bastava os agentes ficarem parados de costas na frente das aberturas das portas 

das celas de 1 a 6. Feito isso, os presos não conseguiam ver quem passava pelo corredor nº 5 e 

era levado para o “fundão”. Freire, por exemplo, fala de quando tentou ver sem sucesso os 

presos novos que no dia 4 de novembro de 1969 chegaram ao DEOPS/SP: “(...) porque ia chegar 

um pessoal que a gente não conseguiu localizar quem era, que desceu no dia 4 de manhã. E 

a gente não conseguia ver até porque os tiras ficavam de costas pra gradezinha das celas, 

pra você não ver bem.” (FREIRE, 2008b). 

Quanto à comunicação entre os presos das “celas do fundão”, isso não devia ser uma 

preocupação dos agentes do DEOPS/SP. Pelo tamanho das celas e pelas características de suas 

portas (que também tinham a gradezinha e a portinhola), é admissível assegurar que a 

comunicação verbal entre elas devia ocorrer facilmente. Um trecho do livro de Betto (1987: 

174) confirma essa colocação: “Elza Lobo [instalada no cômodo 16] (...) aguardava temerosa o 

momento de ser interrogada. Mesmo assim, desdobrava-se em atenções a Jeová [instalado no 

cômodo 18], reanimava todos nós, contava histórias como se estivéssemos a bordo de um vagão 

sem destino.”. Vale ressaltar que o contato visual entre os cômodos 18 e 19 também era possível 

devido ao posicionamento das portas, algo que Frei Betto confirma em seu livro ao contar que 

conseguiu ver Jeová (instalado no cômodo 18) a partir da cela na qual estava (cômodo 19): “Ao 

lado da cela, a porta entreaberta permitia-nos ver um rapaz com as pernas e os braços 

engessados, o dorso nu, os cabelos finos caídos sobre o rosto anguloso (...) Era Jeová de Assis 

Gomes, 28 anos. Passara quatorze horas seguidas no pau de arara.” (BETTO, 1987: 173). 

Percebe-se também que essas celas não eram vigiadas da mesma forma que as celas de 1 a 6: o 

“reino” dos carcereiros estava longe dali e nenhum ex-preso, quando indagado pela circulação 

dos carcereiros, mencionou uma preocupação dos mesmos em vigiar as tentativas de 

comunicação entre as “celas do fundão”. A preocupação existia em relação ao contato entre as 

“celas do fundão” e as outras celas, algo que se reflete na materialidade, no grau de 

acessibilidade e na funcionalidade do local. 

Tudo isso aqui colocado reforça a ideia de um espaço meticulosamente pensado e de 

uma divisão e distribuição espacial dos presos estratégica. Cada cômodo foi construído e 

utilizado para atender a determinadas demandas, como controlar a comunicação entre os presos 

de determinadas celas, dificultar possíveis tentativas de fugas etc. Por isso, os cômodos 
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possuíam características físicas específicas (posicionamentos de portas e janelas, tamanho etc.) 

e graus de isolamento/acesso diferenciados, definidos pelo nível de profundidade dos mesmos 

em um espaço não distributivo. Entretanto, isso não quer dizer que não houve resistência e que 

os presos não encontraram formas de se comunicar.  

Penso que um dos atos mais “simples”60 de resistência, mas nem por isso menos 

relevante, era a realização de inscrições nas paredes das celas pelos presos, com mensagens, 

nomes e datas, que funcionavam, segundo Sousa (2014), como uma forma de registro das 

passagens deles por aquele local. Esses registros eram importantes porque através deles se 

contava a história daquele lugar, garantindo que os próximos presos soubessem quem lá esteve 

e que fossem lembrados, sendo também uma forma de comunicação entre eles: 

Esse foi um hábito desenvolvido pelos presos políticos de sempre gravar seus 

nomes nas paredes das celas do Departamento como forma de marcar sua 

passagem por aquele órgão. A ideia buscava burlar a clandestinidade das 

prisões, os sequestros e mortes que aconteciam corriqueiramente e de modo 

velado dentro dos órgãos de repressão, e também servir à comunicação entre 

os próprios presos. Dessa forma, quando se chegava a uma cela do DEOPS já 

era possível saber quem passou lá. Foi assim que Ivan soube, por exemplo, 

que estava na mesma cela por onde haviam passado, em outras épocas, 

Monteiro Lobato e Caio Prado. Outra lembrança faz referência a palavras 

escritas com sangue, dizendo para a namorada “eu resisti até onde deu.” 

(FECHER, 2016: 178). 

Outra forma de resistência e de comunicação importante no cotidiano dos detentos no 

DEOPS/SP foi o contato entre os presos de diferentes celas. Pelos relatos dos ex-presos Maria 

Amélia, Ivan e Maurice, fica claro que era mais fácil para os presos se comunicarem 

verbalmente com as outras celas pelas janelas dos fundos, pois todos eles citam essa tática de 

comunicação. Maurice foi bem sucinto: “Aí chegava na janela [do fundo], “quem tá aí?” (...) 

Aí [pelas aberturas nas portas] não dava, tinha que ser na janela do fundo.” (Maurice Politi, 

relato oral, 18/10/2018). A análise de comunicação sensorial corrobora com essa percepção dos 

presos, pois foi observado que o contato entre todas as celas podia ser realizado facilmente 

pelos fundos por meio de uma comunicação verbal usual. Além disso, devido ao 

posicionamento e à distância da guarita (ver Figura 10), a vigilância do corredor do banho de 

sol devia ser mais difícil do que a vigilância do corredor de nº 5 a partir do cômodo 4. Temos 

então uma forma de resistência fundamental, o reconhecimento pelos detentos dos “pontos 

 
60 Coloquei o termo simples entre aspas porque fazer essas inscrições era algo bem trabalhoso. As inscrições eram 

feitas com objetos improvisados, como grampos de cabelo, por exemplo, e por isso demandavam muito tempo. 

Ver relatos de Elza e Ivan sobre isso em Sousa (2014) e Fecher (2016) respectivamente.  
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menos fortes ou mais fracos” do controle repressivo. Como Ivan relatou muito bem, preso tem 

que ter malandragem: 

Quem que tá preso é aquela coisa, né? Preso tem que ter malandragem. 

Então ia lá pro banheiro e falava “Fulano, fulano.”, até que fulano 

aparecia na cela lá. Aí você tinha que falar pro guarda não ouvir. Então você 

falava “Você tá bem? Como é que tá? Você falou o quê?” (...) mas tinha que 

ser baixo. Então não era uma coisa fácil. (Ivan Akselrud de Seixas, relato 

oral, 05/10/2018). 

 Os presos também aproveitavam as idas ao banho de sol para se comunicarem com 

aqueles que estavam nas outras celas pelas janelas dos fundos. Por essas janelas, os presos que 

estavam no pátio conseguiam ver o interior da cela até a sua porta (como constatado pela análise 

de visibilidade no local), o que, sem dúvida, também ajudava na comunicação. Só que para se 

comunicarem, eles tinham que enganar o guarda na guarita: 

Então eu chegava na cela onde você estava, por exemplo, eu ficava como 

se eu tivesse andando, né, só movimentando e falando com você. Então ele 

[guarda na guarita] olhava e achava que eu tava andando, mas na 

realidade eu tava parado, andando no mesmo lugar. E aí eu falava “olha, 

eu falei tal coisa, vamo combinar de falar tal coisa junto pra gente poder aliviar 

pra você, aliviar pra mim e não sei mais o quê...”. Então a gente ficava ali. 

Então eles não queriam que a gente combinasse depoimento por causa disso. 

(Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

 Até mesmo a “privada turca” (“boi”) servia como meio de comunicação entre as celas: 

Ali [DEOPS/SP] tem várias formas de comunicação. Tem até pelo “boi” 

[privada turca], né, aquele da privada, que eles falavam. Eu não falava pelo 

“boi”, mas, às vezes, eles tocavam pra mim falar. Falava assim “Ah, gente, 

eu... tenha dó, né.” (...) É muita necessidade [risos], é muita... (Maria 

Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

 Os detentos também se valiam de uma atividade imposta pelos próprios carcereiros para 

ter outro canal de comunicação: a distribuição das refeições em cada cela. 

Era costume os carcereiros soltarem um dos presos para servir a comida, 

bancar o boieiro. No início, os presos políticos resistiram, mas logo 

perceberam que teriam no boieiro um canal de comunicação entre as 

celas. Foi das mãos de um boieiro que, pouco depois de chegar ao DOPS, 

recebi o bilhete no qual Fernando e Ivo me punham a par de seus depoimentos. 

(BETTO, 1987: 173). 

(...) Elza Lobo relata que optou por ajudar a servir a comida aos 

companheiros, pois, ao levar os pratos às celas, poderia conseguir alguma 

informação nova, ver e perceber o que estava havendo e quem estava nas 

outras celas (...) Atitudes como essas podem ser encaradas como atos de 
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resistência a todo o poder e tentativa de aniquilação do ser realizada pelo poder 

repressor. (SOUSA, 2014: 203). 

Outro canal de comunicação bastante citado pelos ex-presos é a troca de bilhetes pelas 

paredes das celas. Eles escreviam e passavam bilhetes por aberturas que existiam nas paredes, 

próximas ao teto, entre as celas 3, 4 e 5 (SOUSA, 2014). Esses bilhetes eram considerados uma 

forma de comunicação mais segura que a verbal porque sempre existia o risco de ter algum 

espião na cela.  

Quando os caras fizeram beliche, que foi uma fase já no final de 1971 (...) 

quem ficava lá no último andar, tinha uma viga, que era uma viga de aço, e 

a parede foi construída ali, mas o prédio cedeu, então abriu uma fenda. 

Então a gente pegava um pedaço de papel, de jornal, dobrava várias vezes, 

pra servir de “régua” pra passar de um lado pro outro. Aí você arrumava 

um papelzinho, você escrevia com... se tivesse lápis, ótimo, caneta, ótimo, 

senão você escrevia com palito de fósforo. Você escrevia um bilhete ali, 

você não podia falar porque os outros presos, podia ter algum espião ali, 

e você não podia falar porque ele poderia ouvir. Então você pegava um 

bilhetinho que você escrevia, dobrava ele assim e colocava na ponta da régua 

e você passava de um lado pro outro, tá. Então a pessoa já sabia, tal hora, você 

combinava no sol [ida ao corredor do banho de sol], tal hora eu vou te mandar 

um bilhete, né. Aí ela ia lá pra cima e passava por ali. Ela recebia, depois 

rasgava, obviamente, ou respondia no próprio papel pra você. (Ivan Akselrud 

de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Tinha uma greta na parede, gente, que a parede era alta e ali tinha os... 

chamava “triliche”, né, que é um, não é beliche (...) eram três [camas] (...) 

você subia no último, que era lá no terceiro [terceira cama] (...) então o 

pessoal pegava um papelzinho (...) geralmente eles punham alguém pra 

ficar fazendo a segurança lá embaixo [vigiando para avisar provável 

aproximação do carcereiro] (...) e outro lá em cima. Agora, eu não tinha 

quem fizesse segurança, era eu mesma. Mas eles passavam com a greta, 

passavam um, um, um... um bilhete, né. (...) então eu subia lá correndo, 

pegava e lia. (...) nós inventamos o fax, que naquele tempo não tinha fax e 

nós inventamos ali naquela parede (...) geralmente todo mundo se 

comunicava com muita ternura (...) ainda mais comigo (...) eu sou uma 

mulher de muita sorte, todo mundo me tratou com muito carinho, com 

muito respeito (...) o pessoal da militância, né, claro. Então eles falavam 

assim “Você tá sozinha [na cela], companheira, mas nós todos te amamos.” 

(...) “Nós pensamos muito em você.”, “Você quer uma comida gostosa? Hoje 

o Joel vai receber uma... a esposa do Joel vai visitá-lo. Peça o que você quiser 

que ele vai pedir pra ela trazer pra você”. Você entendeu? É coisas assim (...) 

(Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

O depoimento da Maria Amélia sobre o conteúdo dos bilhetes e o carinho e o apoio 

existente entre os presos políticos apresenta outra forma de resistência: o companheirismo e o 

cuidado mútuo que existia entre eles. Esse cuidado existia quando um preso voltava de uma 

sessão de tortura, por exemplo: 
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Aí a gente ia preparar leite, preparar... não podia dar água logo por causa do 

choque, era preciso esperar um tempo. Podia fazer massagem, pôr água, 

enfim... fazer o que fosse possível (...) (FREIRE, 2008). 

Ao regressar da tortura, o companheiro era amparado por vocês, moral e 

fisicamente, cercado de atenções, favorecido na partilha dos alimentos, no 

uso dos colchões, na divisão dos cigarros, e quantas vezes não se ouviu: 

"aguentei porque sabia que vocês torciam aqui por mim", "tive mais 

coragem porque minha força foi redobrada pela de vocês". (BETTO, 

1987: 162). 

A Cela 5, também ficou uma mulher lá, que é a Tia Lenita, que eles não 

queriam deixar junto com as mulheres. Mas acabou que não tinha mulher 

nenhuma, que era eu na 3 [Cela 3] e a Lenita na 5 [Cela 5] (...) ficou sozinha 

e eles quebraram a costela dela. Então eu pedi o carcereiro pra cuidar 

dela, aí eu ficava cuidando dela, fazendo a maior hora pra cuidar dela, pra 

pôr a faixa, pra passar não sei o quê, pra dar o banho, porque pra dar o 

banho nela era dificílimo (...) e aí nós ficávamos conversando rapidamente 

(...) aí chegava o carcereiro, ai, nossa, puxando ela. Aí quando ele saía um 

pouquinho, a gente (...) [ficava] trocando informação. (Maria Amélia de 

Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

 Também existia no cotidiano, quando eles dividiam entre todos a comida que alguns 

presos recebiam de familiares ou quando simplesmente conversavam e contavam histórias:  

(...) faziam brincadeiras e jogos, adivinhavam palavras a partir da 

mímica, arrancavam alegria naquele porão de horrores, cantavam, 

improvisavam roda de samba, faziam serenatas para as meninas, como 

eram chamadas as companheiras presas no fundão do DOPS [DEOPS/SP]. 

(...) a alegria é algo interior que nem a tortura consegue apagar, e por 

vezes o coletivo pedia para os frades cantarem em gregoriano (...) / Cantar 

quebrava a tensão, um companheiro bancava o locutor de rádio, 

"Prezados ouvintes, agora ouviremos...", havia "comerciais", sátiras 

políticas e um dos mais animados era o Tito, gostava de cantar salmos, e com 

Frei Giorgio vocês aprenderam o Bela Ciao, hino dos guerrilheiros 

antifascistas italianos, um dos favoritos da cela. (BETTO, 1987: 170). 

Livro tinha. Era mais restrito que no presídio, né, mas tinha livro. Eu me 

lembro que tinha livro, a gente lia. Conversava muito. Lazer era conversa 

(...) não tinha outra forma né. (...) No DOPS [DEOPS/SP] realmente que 

eu lembre, era só leitura mesmo e histórias entre a gente né. Mas eu não 

lembro de outro tipo de atividade.  (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

 Uma das histórias mais marcantes em relação a solidariedade existente entre os presos 

foi a dos cravos que Elza ganhou em uma visita no dia de Natal para distribuir para todas as 

celas. Elza sabia que receberia visita da mãe e pediu para ela trazer flores, pois se sua mãe 

trouxesse comida não seria o suficiente para todos os presos; então Elza pediu flores porque era 

algo bonito e que ela poderia distribuir para todo mundo (FECHER, 2016):  
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E no natal teve uma situação, assim, também, que ficou depois marcante, e 

eu que eu pedi pra minha mãe levar flores e ela levou um ramo de cravos, 

que quando eu voltei da visita, eu fui distribuindo pelas várias celas, e hoje 

no resgate, que se tem, lá do Memorial da Resistência, tem numa das celas, 

todo dia, tem o cravo que o memorial coloca lá e tem os depoimentos das 

pessoas né? Então o registro que ficou muito marcante e muito forte, e a gente 

sempre trouxe o cravo como o símbolo da nossa luta pela vitória né? 

(LOBO, 2014b: 11).  

 Como Elza afirmou em seu relato, atualmente no Memorial da Resistência de São Paulo, 

na última cela (6ª Cela) (Figura 15), fica exposto um cravo em referência a essa história que se 

tornou um símbolo da resistência dos ex-presos políticos no DEOPS/SP, um espaço 

arquitetônico construído e utilizado para destruir a dignidade, a força de vontade e a identidade 

dos detentos por meio de estímulos e deprivações sensoriais cotidianas. No entanto, nesse 

mesmo espaço, resultante da materialização de um poder opressor, também existiu resistência: 

a comunicação clandestina, a coletividade e a solidariedade entre os presos políticos foram os 

meios pelos quais eles continuaram lutando mesmo cativos, demonstrando que nenhum poder, 

disciplina, vigilância, como o modelo panóptico propunha, são absolutos... nem mesmo os da 

polícia política mais sangrenta do país na ditadura. 

 

3.3.2 O DOI-CODI de São Paulo  

 

3.3.2.1 A repressão política especializada: o funcionamento do DOI-CODI/SP na Ditadura 

Civil-Militar 

 

A origem dos DOI-CODIs foi clandestina e está diretamente ligada ao “endurecimento” 

da repressão política do regime civil-militar (aparada por uma forte base legislativa), que tinha 

como objetivo acabar com a oposição de políticos, estudantes, sindicatos e grupos armados. Só 

que nesse cenário, os DOI-CODIs representaram o aprimoramento, a especialização da 

repressão.  

Em São Paulo, depois da deserção do Carlos Lamarca e do roubo de armas e munições, 

em 25 de janeiro de 1969, do IV Regimento de Infantaria de Osasco, ficou evidente que o 

preparo do Exército para combater os grupos armados não era bom o suficiente. Afinal, mesmo 

capturando e interrogando, dias antes, militantes da organização Vanguarda Popular 
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Revolucionária (VPR), responsável pelo roubo, a Polícia do Exército não conseguiu obter 

nenhuma informação sobre a futura ação, que ocorreu com sucesso. (JOFFILY, 2008; NEVES, 

2012). Foi pensando em outras possíveis ações armadas da oposição e na inexperiência do 

Exército em Operações de Informações que foi montado então um: 

(...) núcleo especializado na investigação de ações de cunho político – 

reunindo efetivos da Secretaria de Segurança Pública, do DOPS, do CIE, do 

CISA, bem como do Exército –, que passou a recolher informações sobre o 

tema e a coordenar investigações e diligências que tivessem como alvo 

militantes de grupos de luta armada contra o regime. Esse esforço conjunto 

resultou na “queda” (prisão) de vários integrantes da VPR, da Ação 

Libertadora Nacional (ALN) e da Ação Popular (AP), bem como no 

esclarecimento de diversas ações praticadas por essas organizações. 

(JOFFILY, 2008: 28-29). 

Como as ações desse núcleo se mostraram efetivas, foi criada extraoficialmente, em 1º 

de julho de 1969, a Operação Bandeirante (OBAN) (JOFFILY, 2008; NEVES, 2012). A OBAN 

tinha como objetivo “(...) identificar, localizar e capturar os elementos integrantes dos grupos 

“subversivos” que atuam na área do II Exército, particularmente em São Paulo, com a finalidade 

de destruir ou pelo menos neutralizar as organizações a que pertençam” (BRASIL, 2014: 127).  

Financiada pelas multinacionais Ultra, Ford e General Motors, a Operação, seguindo os 

passos do núcleo, foi formada por membros das três Forças Armadas, do DEOPS/SP, da Polícia 

Civil, da PM e do DPF (BRASIL, 2014; BRASIL: NUNCA MAIS. 1985b; JOFFILY, 2008; 

TELES, 2001, 2011). Ou seja, a OBAN, sob o comando do Exército61 (do II Exército mais 

especificadamente, responsável pela divisão da área de São Paulo), funcionou a partir de ações 

conjuntas e integradas entre esses diferentes órgãos repressivos estatais (BRASIL: NUNCA 

MAIS, 1985b; LONGHI, 2002). Mas, por outro lado, isso também significa que a OBAN 

centralizou o controle da repressão política de São Paulo, colocando-o nas mãos do Exército, 

enquanto o DEOPS/SP e os outros órgãos deviam ficar à disposição da Operação, tendo que 

ceder efetivos quando requisitado e transferir para lá todos os suspeitos de atividades 

“subversivas” capturados para a realização dos interrogatórios preliminares (BRASIL, 2010b; 

NEVES, 2012). Isso trouxe o Exército para “(...) as linhas de frente da atuação policial.” 

(FECHER, 2016: 221). Como Neves (2012) afirma, a OBAN se tornou de fato a polícia política 

do Exército. Uma polícia violenta que herdou todo o “know-how” da prática da tortura da polícia 

 
61 Segundo a DSN, o Exército deveria ser o responsável pela segurança interna do país, pois o conflito interno 

envolvia majoritariamente forças terrestres. Por isso a OBAN estava sob o seu comando. (BRASIL: NUNCA 

MAIS, 1985b). 
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civil (LONGHI, 2002), desenvolvendo-o e aprimorando-o (NEVES, 2012). Não devemos 

esquecer também que a OBAN foi formada por policiais do Esquadrão da Morte, como o 

Fleury, por exemplo (NEVES, 2012, 2014). Não à toa, esse órgão conseguiu conduzir a 

repressão política de São Paulo a “níveis excepcionais de violações” (FECHER, 2016), fazendo 

jus ao seu nome, uma referência aos bandeirantes paulistas do século XVII (BRASIL, 2014).  

Então com torturas, assassinatos, sequestros (prisões ilegais), invasões domiciliares etc., 

a OBAN procurou neutralizar os grupos “subversivos” de São Paulo. E como a informação era 

peça-chave no combate a eles, a realização de interrogatórios preliminares de presos capturados 

(por ela e/ou por outras forças repressivas) era uma das atividades centrais da Operação. O 

interrogatório preliminar, realizado por equipes especializadas da OBAN, era o contato inicial 

com o preso e tinha como objetivo adquirir dados que ajudassem a localizar e entender o 

funcionamento dos grupos “subversivos”, podendo levar a novas buscas e prisões, e que 

servissem como base para os interrogatórios posteriores realizados em outras instituições, como 

o DEOPS. (JOFFILY, 2008). Nesse sentido, não era problemático o fato de que os testemunhos 

coletados por esses interrogatórios não tinham valor jurídico (já que a própria OBAN nunca foi 

institucionalizada formalmente e que o interrogatório em si era um ato clandestino, com a 

utilização de torturas), pois a formação de inquéritos não era o objetivo desse órgão (JOFFILY, 

2008; NEVES, 2012). 

Os interrogatórios preliminares eram realizados pela Coordenação de Execução da 

OBAN, formada por profissionais criteriosamente selecionados que eram responsáveis também 

pelas buscas, apreensões, análises de informações e investigações (JOFFILY, 2008). Essa 

coordenação, que funcionava 24 horas por dia, por sua vez, estava submetida à Central de 

Informações da OBAN: 

 A estrutura do órgão apoiava-se em três eixos, a partir do Centro de 

Coordenação: a Central de Informações (constituída pelos oficiais de 

informações de diversas unidades militares e responsável pelo exame e 

tratamento de informes); a Central de Operações (formada pelos oficiais de 

operações de diversas unidades militares e responsável pelas operações de 

combate); e a Central de Difusão (responsável pela ação psicológica e pelo 

controle de notícias vinculadas à segurança interna). (JOFFILY, 2008: 35). 

Nota-se que a OBAN foi um aparato repressivo muito bem estruturado, reunindo os 

melhores profissionais de diversos órgãos estatais e centralizando a repressão política de São 

Paulo. E, apesar de ter existido conflitos e rivalidades entre a OBAN e os outros aparelhos 

repressivos (JOFFILY, 2008), ela ainda obteve muito sucesso na “luta contra a subversão”, o 
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que levou à implementação desse tipo de aparelho repressivo em escala nacional, surgindo 

então os DOI-CODIs (BRASIL: NUNCA MAIS, 1985b): 

(...) os governos militares já haviam percebido que a extensão territorial, a 

existência de várias forças distintas de repressão e a formalidade jurídica já 

existente em torno das funções e dos moldes de ação de cada força 

inviabilizavam uma ação não só coerente frente aos projetos propostos, como 

também eficaz e ágil. Para resolver esse jogo de forças, o governo espelhou-

se numa organização recente, mas muito eficiente, para os seus padrões de 

resultados, existente no Estado de São Paulo – a OBAN – e criou-se dois 

outros órgãos em caráter nacional – o COI e o DOI. (LONGHI, 2002: 76). 

Em 1970 o país começou a ser divido em Zonas de Defesa Interna (ZDIs)62 e a segurança 

de cada uma delas era responsabilidade de um Centro de Operações de Defesa Interna (CODI), 

chefiado por um comandante do Exército. Os CODIs tinham como objetivo planejar, coordenar 

e controlar ações/medidas ligadas à defesa interna de suas ZDIs, enquanto os Destacamentos 

de Operação e Informação (DOIs), submetidos aos CODIs, tinham como objetivo executar tais 

ações e medidas, torturando, interrogando, sequestrando e matando (BRASIL, 2014; BRASIL: 

NUNCA MAIS, 1985b; JOFFILY, 2008; LONGHI, 2002; NEVES, 2012) enquanto mantinham 

uma aparência de legalidade: 

Nas instalações dos Doi-Codi foram aprimoradas as táticas de camuflar 

sequestros e torturas e de criar versões fantasiosas sobre o destino dos 

militantes detidos e nunca encontrados pelas famílias. Mortes registradas 

como ocorridas em tiroteio, por suicídio, acidente e atropelamento encobriam 

as sequelas das sessões de interrogatório, que incluíam tortura, mutilação, 

estupro e tortura psicológica, executadas por agentes que ocultavam a 

identidade. (BRASIL, 2010b: 106). 

Os DOI-CODIs, assim como a OBAN, apesar de serem comandados pelo Exército, eram 

compostos por membros das três Forças Armadas, das polícias civis, militares e federal 

(BRASIL: NUNCA MAIS, 1985b; JOFFILY, 2008; LONGHI, 2002), sendo que os cargos de 

chefia internos eram ocupados apenas por militares (JOFFILY, 2008). Os DOI-CODIs também 

integravam os esforços dos diferentes órgãos repressivos de cada ZDI (LONGHI, 2002) e 

centralizavam as informações a respeito da segurança nacional e das organizações de oposição 

nas mãos do Exército (BRASIL, 2014): “Em cada jurisdição territorial o CODI passa a dispor 

 
62 “Em 1970, em cumprimento à Diretriz Presidencial de Segurança Interna, foram criados, pelo Exército 

brasileiro, os seguintes DOI-CODI: do I Exército, no Rio de Janeiro (então estado da Guanabara); do II Exército, 

em São Paulo (SP), do IV Exército, em Recife (PE); e do Comando Militar do Planalto, em Brasília (DF). Em 

1971, foram criados os DOI-CODI da 5a Região Militar, em Curitiba (PR); da 4a Divisão de Exército, em Belo 

Horizonte (MG); da 6a Região Militar, em Salvador (BA); da 8a Região Militar, em Belém (PA); e da 10a Região 

Militar, em Fortaleza (CE). Em 1974, foi criado o DOI-CODI do III Exército, em Porto Alegre (RS).” (BRASIL, 

2014: 138-139). 
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do comando efetivo sobre todos os organismos de segurança existentes na área, sejam das 

Forças Armadas, sejam das polícias estaduais ou federais.” (BRASIL: NUNCA MAIS, 1985b: 

73). Percebe-se que os DOI-CODIs tinham a mesma função que a OBAN, centralizar e 

comandar o combate aos “subversivos” em suas áreas territoriais, tendo também preferência na 

realização dos interrogatórios dos presos políticos, encaminhando-os posteriormente para os 

DOPSs e os DPFs, onde eram abertos os inquéritos (BRASIL, 2014): 

(...) o DOI-CODI era o lugar onde primeiro a gente ia (...) a maioria, 

vamos dizer, 90% dos presos políticos entre os anos de 69 até 80, eram 

sequestrados na rua, geralmente na rua ou, como a gente chamava na época, 

“aparelhos”, que eram as casas (...) então a gente era pego ou em “aparelhos” 

ou em “pontos” né. A gente chamava “ponto”, encontro que eu tinha com você 

em uma determinada hora, nessa esquina e tal... E a gente era levado pro 

DOI-CODI, era o primeiro destino. A lembrança do DOI-CODI é muito 

forte porque realmente é o susto de ter sido preso. (Maurice Politi, relato 

oral, 18/10/2018).  

Maurice usa o termo sequestro porque, como ocorria na OBAN, as capturas não se 

davam por meio de ordens de prisão, sendo, portanto, ilegais, assim como os interrogatórios, 

que eram sessões de tortura. Além do mais, durante toda a estadia nos DOI-CODIs, os presos 

permaneciam incomunicáveis, à mercê da violência política, sem nenhum tipo de proteção. O 

porquê desse modus operandi ilegal fica claro na explicação do funcionamento do DOI-

CODI/SP dada por Godoy (2015): 

[o DOI-CODI/SP] Queria ganhar a guerra; não fazer inquéritos e esclarecer 

crimes. As informações que procurava eram operacionais – pontos de 

encontro, esconderijos, nomes de militantes e identidades. Tudo o que 

ajudasse a desmantelar a organização do inimigo. O Destacamento mandava 

para a prisão os infratores da Lei de Segurança Nacional porque soltos é que 

eles não poderiam ficar. Confissões interessavam porque traziam os dados 

operacionais e militares almejados e pelo efeito psicológico devastador que 

tinham. A desmoralização de militantes, de seus chefes e grupos lhes tirava a 

vontade de resistir, o que era importante para a vitória do regime. O 

subproduto desse sistema – as declarações de presos nos chamados 

interrogatórios preliminares e o manuscrito com elas feito de próprio punho 

pelos acusados – era enviado ao Dops. Cabia aos bacharéis a tarefa tradicional 

de formalizar inquéritos ouvindo guerrilheiros e militantes detidos com base 

no que recebiam da Casa da Vovó [DOI-CODI/SP]. O resultado era 

despachado à Justiça Militar, que se encarregava de encarcerar os opositores 

durante o tempo que lhe parecesse razoável a fim de garantir a ordem. Os 

interrogatórios deixaram, portanto, rastros nos papéis, mas as outras táticas do 

DOI na sua guerra não estão nos documentos. (GODOY, 2015: 216). 

Para completar, os DOI-CODIs não possuíam estruturas e organização fixas, eles se 

adaptavam de acordo com a atuação dos grupos de resistência (BRASIL, 2014; D’ARAUJO et 
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al., 1994) e não tinham que se submeter à burocracia como os outros órgãos (LONGHI, 2002), 

sendo organizações dinâmicas e ágeis (JOFFILY, 2008). Com isso, os DOI-CODIs se tornaram 

os principais e mais articulados órgãos de repressão da ditadura (NEVES, 2014), passando a 

ocupar uma posição central na repressão política, assim como, nas denúncias de violações de 

direitos humanos (BRASIL: NUNCA MAIS, 1985b): 

Com dotações orçamentárias próprias e chefiado por um alto oficial do 

Exército, o DOI-CODI assumiu o primeiro posto na repressão política no país. 

No entanto, os Departamentos de Ordem Política e Social (DOPS) e as 

delegacias regionais da Polícia Federal, bem como o Centro de Informações 

de Segurança da Aeronáutica (CISA) e o Centro de Informações da Marinha 

(CENIMAR) mantiveram ações repressivas independentes, prendendo, 

torturando e eliminando opositores. (BRASIL, 2007: 23). 

De todos os DOI-CODIs, para a CNV, o mais ativo foi o de São Paulo (BRASIL, 2014), 

ele foi o que obteve o maior número de denúncias de tortura63 (382 denúncias) (BRASIL: 

NUNCA MAIS, 1985) e, segundo Neves (2012), pelo menos 17% dos casos de mortes e 

desaparecimentos políticos que aconteceram durante a ditadura civil-militar brasileira estão 

relacionados à ação do órgão. Para Godoy (2015), a estrutura e funcionamento do destacamento 

de São Paulo também serviu de modelo para os outros DOI-CODIs do país e Carlos Alberto 

Brilhante Ustra teve um papel importante nesse processo. Ustra comandou o DOI de São Paulo 

de 29 de setembro de 1970 até 23 de janeiro de 1974 (BRASIL, 2014), o período de maior 

atividade do órgão, com os maiores índices de prisões efetuadas, de presos transferidos de 

outras instituições e de detentos mortos no local ou por um de seus agentes (BRASIL, 2014; 

NEVES, 2012).  

Além disso, quando a OBAN se tornou DOI-CODI do II Exército e Ustra começou a 

comandá-lo, ele reformou e ampliou as instalações do órgão, que passou a ocupar um lote 

vizinho às suas dependências, sendo que a 36ª Delegacia de Polícia Civil (localizada no mesmo 

endereço) também cedeu para ele toda sua carceragem e metade de seu edifício, ele fez o efetivo 

aumentar de 116 para 300 pessoas, recebeu armamentos, munições, viaturas e rádios do 

Ministério do Exército e reestruturou as equipes do órgão que começaram a ter funções 

específicas ligadas a uma de suas três diferentes seções (BRASIL, 2014; GODOY, 2015; 

JOFFILY, 2008; NEVES, 2012).  

 
63 A OBAN, que precedeu o DOI-CODI/SP, recebeu 344 denúncias de tortura (BRASIL: NUNCA MAIS, 1985). 
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Se o CODI possuía, como a OBAN, uma Central de Informações, uma Central de 

Operações e uma Central de Assuntos Civis (antiga Central de Difusão da OBAN), o DOI 

(correspondente à Coordenação de Execução da OBAN) contava com uma Seção de Busca e 

Apreensão, uma Seção de Informações e Análise e uma Seção de Investigações (JOFFILY, 

2008). A Seção de Busca e Apreensão era responsável por realizar as prisões, 

“estourar”/“desmontar” os aparelhos clandestinos, coletando documentos e objetos relevantes, 

cobrir os “pontos” (locais de encontros dos “subversivos”) e por conduzir e transferir os presos 

(BRASIL, 2014; JOFFILY, 2008; NEVES, 2012). Essa Seção também possuía equipes para 

adquirir dados em colégios, universidades, empresas e órgãos públicos (BRASIL, 2014). A 

Seção de Informações e Análise, o centro da engrenagem do DOI para Joffily (2008), era 

formada pela Subseção de Análise e pela Subseção de Interrogatório (BRASIL, 2014; GODOY, 

2015; JOFFILY, 2008; NEVES, 2012). A Subseção de Interrogatório, responsável pela 

condução dos interrogatórios preliminares, era formada por no mínimo três equipes de seis 

interrogadores que se revezavam por turnos (turmas A, B, C) e por, pelo menos, uma turma 

auxiliar que datilografava os depoimentos e cuidava da carceragem. (BRASIL, 2014; JOFFILY, 

2008; NEVES, 2012). Godoy detalha muito bem o funcionamento dessa subseção: 

(...) cada preso, ao chegar ao DOI, era entregue por seus captores a uma equipe 

de interrogadores de plantão. Ao término, os agentes passavam as anotações 

sobre o que fora arrancado do cliente – assim os agentes referiam-se aos 

detidos – aos homens da equipe auxiliar, que datilografavam os depoimentos, 

os chamados interrogatórios preliminares. Nessas folhas não constava 

nenhuma informação operacional importante ou sigilosa, pois cópias desses 

documentos eram enviados a outros órgãos do sistema de informações, como 

o Dops. Cada vez que o interrogatório era retomado, anotava-se a equipe que 

daria continuidade ao pau e, no fim, o que o preso acrescentara às declarações 

anteriores. O processo durava dias ou semanas. (...) No fim, o acusado era 

obrigado a escrever uma declaração de próprio punho, que devia reunir tudo 

o que havia contado nas sessões de interrogatório. Era uma forma de impedir 

que o preso voltasse atrás, pois a perícia identificaria sua letra no papel, além 

de garantir um roteiro ao escrivão do Dops que formalizaria o depoimento do 

acusado quando este fosse despachado pelo DOI à Polícia Civil. Milhares de 

folhas desses interrogatórios estão guardadas no arquivo do Dops. (GODOY, 

2015: 233-234). 

Mas quem analisava as informações importantes e sigilosas adquiridas pelas sessões de 

interrogatório? A Subseção de Análise. Ela averiguava os depoimentos coletados nos 

interrogatórios, os materiais e documentos apreendidos e formava arquivos sobre os presos e 

suas organizações, produzindo e organizando informações importantes para a condução de mais 

interrogatórios e para o trabalho das outras seções do órgão (BRASIL, 2014; JOFFILY, 2008; 

NEVES, 2012). “As equipes de interrogatório e de análise trabalhavam de maneira concertada: 
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a primeira fornecia dados para a segunda, que, por sua vez, orientava os rumos das questões a 

serem formuladas para completar o quadro do que já se sabia” (JOFFILY, 2008: 50).  

Já a Seção de Investigações, que contava com agentes femininas, era responsável pela 

identificação e localização de “subversivos” por meio de campanas, nas quais suspeitos eram 

seguidos e observados, resultando no registro de suas rotinas, locais frequentados e pessoas 

contatadas (BRASIL, 2014; JOFFILY, 2008; NEVES, 2012). Depois de realizar suas missões 

seguindo ordens de investigação do chefe da Seção, as equipes datilografavam seus relatórios 

com todas informações adquiridas (BRASIL, 2014). Para Godoy (2015), foi com a criação da 

Seção de Investigações pelo Ustra que o DOI-CODI garantiu sua hegemonia na repressão 

política em São Paulo, disputada pelo DEOPS e seu delegado mais “famoso”, o Fleury.  

Só que além de ter criado uma Seção de Investigações, também foi Ustra que dividiu os 

times de busca, de análise e de interrogatório. Por exemplo, antes de sua “reforma” no DOI, os 

interrogatórios eram realizados pelos mesmos agentes que participavam das buscas e prisões, 

mas depois, como explicitado, passaram a existir equipes exclusivas para cada uma dessas 

funções, o que aumentou a eficiência. Foi a partir de toda essa restruturação que o DOI-

CODI/SP então ganhou um papel proeminente na repressão nacional por servir de modelo para 

os outros destacamentos do país. (GODOY, 2015). 

Esclarecido então o papel do DOI-CODI/SP no sistema repressivo, é preciso conhecer 

as suas materialidades e o papel delas no estar-no-mundo e nas sensorialidades relacionadas a 

esse outro centro de terror. 

 

3.3.2.2 Conhecendo o Complexo do DOI-CODI/SP 

 

“Você agora vai conhecer a sucursal do inferno.” – Frase de um agente estatal dita para Frei Tito64 

(BETTO, 1987: 190) 

 
64 Tito de Alencar Lima foi um dos frades dominicanos que foram presos em 1969 por terem dado apoio à ALN. 

Permaneceu preso até 13 de janeiro de 1971 quando foi banido do país após ser um dos presos políticos trocados 

pelo embaixador suíço que foi sequestrado. Em 7 de agosto de 1974 cometeu suicídio na França, consequência 

dos maus-tratos aos quais ele foi submetido. (BRASIL, 2009).  
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Localizado na cidade de São Paulo em um grande lote com entradas pela rua Tutoia nº 

921 e pela Rua Tomás de Carvalhal nº 1030, no mesmo endereço do 36º Distrito Policial (DP)65 

(Figura 25), o complexo do DOI-CODI/SP era formado por diversos edifícios (Figuras 26 e 

27).  

Figura 25 – Fotos da fachada do 36º Distrito Policial e do acesso na Rua Tutóia ao lote onde se localizava o 

complexo do DOI-CODI/SP. 

 
 

Figura 26 – Imagem de Satélite com as estruturas arquitetônicas do DOI-CODI/SP numeradas. Adaptada de: 

Google Maps (2019). 

 
 

 
65 A OBAN teve como primeiro endereço o 2º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado do Exército, localizado 

na rua Manoel da Nóbrega, nº 887, capital, mas depois de um pouco mais de dois meses foi transferida para as 

dependências do 36º Distrito Policial, mesmo local onde também funcionou o DOI-CODI/SP durante todo o seu 

período de atividade. (BRASIL, 2014; TELES, 2011). 
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Figura 27 – Foto da década de 70 das dependências do DOI-CODI/SP com suas estruturas arquitetônicas 

numeradas. Adaptada de: Neves (2012). 

 

 

O Edifício nº 1, além de ter abrigado a delegacia, abrigou a carceragem e diversas salas 

do DOI-CODI/SP, inclusive salas de tortura (Figura 28). O Edifício nº 2 e seu anexo (2a) 

(Figura 29), que sediou a OBAN e o DOI-CODI, foi o prédio principal dessas organizações, 

contendo salas de tortura, de interrogatório, de detenção, refeitório e salas onde chegaram a 

ficar o comando desses órgãos e as equipes de análises. O Edifício nº 3, um pequeno sobrado, 

que compôs o setor de inteligência da instituição, foi construído voltado para funções 

complementares (Figura 30). (NEVES, 2012). 

 

Figura 28 – Fotos do edifício do 36º DP. Elas foram tiradas no pátio que fica entre os edifícios 1, 2 e 3 do 

complexo do DOI-CODI/SP.  
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Figura 29 – Fotos da fachada do edifício principal do antigo DOI-CODI/SP (nº 2) e de seu anexo (nº 2a). Elas 

foram tiradas no pátio que fica entre os edifícios 1, 2 e 3 do complexo. As fotos do anexo são de Denise Costa, 

2018. 

 
 

Figura 30 – Foto das fachadas do edifício principal (nº 2) e do sobrado (nº 3) que compunham o setor de 

inteligência do DOI-CODI/SP. Ela foi tirada no pátio interno que fica entre os edifícios 1, 2 e 3 do complexo. 

 
 

O Edifício nº 4 serviu como o alojamento dos agentes que ficavam de plantão e do 

Comandante do DOI-CODI (NEVES, 2012), além de ter sido, segundo Godoy (2015), o prédio 

onde a Seção de Investigações chegou a se estabelecer (Figura 31). Já a edificação de nº 5 foi a 
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oficina do órgão (Figura 31). Nas Figuras 26, 27, 31, 33 e 35, a estrutura coberta por um telhado, 

destinada para garagem e para, provavelmente, a antiga oficina do DOI-CODI/SP, é 

identificada pelo nº 6 e as guaritas e a portaria, localizadas ao lado do portão que dava acesso 

às dependências da instituição pela rua Tomás de Carvalhal, são identificadas, respectivamente, 

pelos números 7 e 8. (NEVES, 2012).  

Figura 31 – Foto panorâmica que mostra o Edifício nº 4, a oficina (nº 5), a garagem (nº 6) e a portaria (nº 8) do 

antigo DOI-CODI/SP. Ela foi tirada no pátio interno que fica entre essas estruturas e que tem acesso para a Rua 

Tomás de Carvalhal. Adaptada de: Neves (2012). 

 
 

Através das fotografias aéreas levantadas por Neves (2012) na pesquisa para o 

tombamento do DOI-CODI/SP, dá para observar que os edifícios 1 e 2 foram construídos entre 

1958 e 1962 (Figura 32) e que o anexo 2a já existia em 1968 (Figura 33). As fotografias também 

mostram que em 1973 já tinham sido levantados os muros e as guaritas localizados na lateral 

do Edifício 1 (separando o prédio da calçada pública da rua Tutoia) e o muro com portão de 

ferro e guarita localizado entre o pátio (dos edifícios 1, 2 e 3) e a calçada da rua Tutoia, que 

passou a ser a entrada do DOI-CODI/SP por essa rua (Figuras 33 e 34). Só que esses muros e 

guaritas devem ter sido construídos antes de março de 1970. Isso porque Maurice afirma que, 

quando esteve no DOI-CODI/SP pela primeira vez, o muro com o grande portão de ferro já 

existia: 

(...) tinha um portão de ferro muito grande, tinha a delegacia [Edifício 1] 

na frente (...) o pátio e as instalações de tortura [Edifício 2]. Esse portão 

já não existe mais, né, eles tiraram. Então hoje você entra direto pro pátio. 

Na nossa época (...) eu me lembro que a gente tava no carro (...) com gente 

armada do nosso lado e eles por rádio “Abre o portão, abre o portão, abre o 

portão!”. Abriu o portão e entraram correndo [pro pátio entre os prédios 1 e 2] 

pra ninguém nos ver. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018).  

Esses muros e guaritas ainda teriam sido modificados na subsequente administração do 

Ustra: “Foram edificados muros mais altos e instaladas guaritas bem elevadas para os 

sentinelas.” (USTRA, 2007: 293).  
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Também resultantes, provavelmente, das reformas implementadas pelo Ustra, tem-se a 

edificação das estruturas X, 3, 6, 7 e 8 que, pela análise das fotos, em 1973 já estava finalizada 

(Figura 33 e 35). De acordo com o relato de Ivan, quando ele esteve lá pela primeira vez, essas 

estruturas ainda não existiam. Dessa forma, constata-se que elas não foram construídas antes 

de maio de 1971. 

(...) quando eu estive lá [DOI-CODI/SP], ele tinha na realidade dois, dois 

conjuntos de prédio [edifícios 1 e 2], tá? O terceiro foi feito depois, que eu 

não passei por lá, tá? (...) aquele que era entrada pela Rua Tomás Carvalhal 

(...) eu não conheci, eu conheci só a parte de baixo que era... assim, você 

entrava [pela Rua Tutóia], tinha a delegacia à esquerda [Edifício 1], que 

tá lá o prédio da delegacia, e você entrava no pátio (...) você entrava lá e os 

caras estacionavam o carro. Foi ali que eu e meu pai fomos espancados por 

um grupo de 30, 40 caras, é... e dali você era conduzido pra tortura no 

prédio [Edifício 2] (...). (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018).  

Figura 32 – Fotos aéreas de 1958 e 1962 do local onde anos depois se instalou o DOI-CODI/SP com as 

estruturas edificadas numeradas. Adaptadas de: Neves (2012). 

 
 

Figura 33 – Fotos aéreas de 1968 e 1973 do local onde se instalou o DOI-CODI/SP com as estruturas 

arquitetônicas numeradas. Adaptadas de: Neves (2012). 
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Figura 34 – Foto da década de 70 do DOI-CODI/SP com os muros e guaritas da rua Tutóia demarcados em 

vermelho. Adaptada de: Instituto Vladimir Herzog (2014). 

 
 

Figura 35 – Foto aérea de 1977 das dependências do DOI-CODI/SP com as estruturas arquitetônicas 

numeradas. Adaptada de: Neves (2012). 

 
 

Pelas fotos aéreas é possível concluir também que a oficina (edificação nº 5) foi 

construída entre 1973 e 1977 (Figuras 33 e 35). Antes dessa edificação ser concluída, a oficina 

do órgão, que Ustra (2007) disse ter construído, possivelmente funcionava nas instalações 

simples de alvenaria que compunham a estrutura de nº 6. 

Em relação ao prédio nº 4, apesar de Neves (2012) afirmar que já tinha sido levantado 

em 1973, uma análise mais detalhada das fotografias aéreas de 1973 (Figura 33), de 1977 

(Figura 35) e de uma foto de um evento realizado no local em 1973 (Figura 36), demonstra que 

no lugar desse prédio, pelo menos até 1977, existia apenas outra estrutura de garagem que está 

demarcada nas fotografias com a letra X (Figuras 33, 35 e 36). Nas fotografias aéreas de 1973 
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e 1977 vê-se claramente a estrutura de garagem (X) e os círculos pintados no chão que aparecem 

na foto da Figura 36.  

Figura 36 – Foto de um evento realizado no pátio do DOI-CODI/SP com acesso para a Rua Tomás de Carvalhal 

em 1973. Os agentes do órgão estão posicionados em cima de círculos pintados no chão. As estruturas 

arquitetônicas estão demarcadas. Adaptada de: Godoy (2015). 

 
  

Ou seja, o prédio 4 foi construído depois de 1977, mas provavelmente ainda na década 

de 70, já que ele aparece finalizado na foto da Figura 27 que é dessa época. Sabe-se também 

que, em 1981, o Engenheiro Flávio Kmiliauskis visitou o DOI-CODI/SP para realizar uma 

vistoria dos imóveis do lote com acesso à rua Tomás de Carvalhal e, mesmo não sendo 

permitida sua entrada, ele recebeu de um dos funcionários uma descrição básica de cada edifício 

construído no local, incluindo a do prédio nº 4 (NEVES, 2012).  

Ainda comparando as fotografias aéreas de 1973 e 1977 e as Figuras 27 e 36 é possível 

observar que a estrutura de garagem (nº 6) foi ampliada e que ocorreram modificações na 

portaria (nº 8), que passou a contar com dois pavimentos (como é relatado na descrição da 

mesma no parecer do Engenheiro Kmiliauskis (NEVES, 2012)), e na altura do muro na Rua 

Tomás Carvalhal, que ficou mais alto.  

Esclarecidas as prováveis épocas de construção dos edifícios do DOI-CODI/SP, agora 

convém apontar as mudanças pelas quais suas instalações físicas passaram. Para começar, o 

pátio com acesso para a Rua Tomás de Carvalhal foi separado do pátio da Rua Tutóia com a 

construção de um muro (ver Figuras 26, 27, 31 e 37). Também foi construída uma edificação 

ao lado da oficina (nº 5), no lugar da rampa que antes ligava os dois pátios internos do DOI-

CODI/SP (ver Figuras 26 e 31) (NEVES, 2012). Os muros e as guaritas da rua Tutóia foram 
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destruídos (Figura 38). Uma estrutura com churrasqueira, anexa ao Edifício 1, também foi 

instalada para abrigar uma área de lazer da Delegacia (Figura 39) (NEVES, 2012). 

Figura 37 – Foto do muro que separa os antigos pátios internos do DOI-CODI/SP. Ela foi tirada no pátio entre os 

edifícios 1, 2 e 3. 

 
 

Figura 38 – Imagem que indica os lugares onde existiam os muros com guaritas do DOI-CODI/SP que foram 

destruídos. Adaptada de: StreetView Google Maps (2018). 

 
 

Figura 39 – Imagem da estrutura anexa ao Edifício do 36º Distrito Policial capturada a partir da Rua Tutóia. 

Fonte: StreetView Google Maps (2018). 
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Além dessas alterações externas, ocorreram mudanças nas configurações internas dos 

prédios. Por meio da análise das características atuais dos edifícios, dos relatos de ex-presos 

políticos e dos dados levantados pela CNV em uma diligência no local e pelo estudo do 

tombamento do complexo, dá para assegurar que ocorreram várias modificações nos mesmos, 

como mudanças de pisos e revestimentos, janelas e portas que foram tampadas/fechadas e 

abertas, paredes que foram derrubadas e construídas etc. No entanto, como ocorre no caso do 

DEOPS/SP, não é possível datar essas transformações porque não há plantas de projetos de 

construção dos prédios e de projetos de reformas (NEVES, 2012). No caso dos edifícios 1 e 2, 

é provável que eles tenham passado por reformas ainda na administração do Ustra que, além de 

construir novas edificações, alterou as já existentes: 

Com os recursos recebidos do Governo do Estado, foi construído um prédio 

de dois andares [Edifício 3], reformadas e adaptadas todas as nossas 

instalações. Construímos alojamentos para o pessoal de serviço, salas de 

interrogatório, garagens, oficina mecânica e melhoramos as instalações para 

os presos. (USTRA, 2007: 293). 

Mas também ocorreram modificações depois que o DOI-CODI/SP foi desativado e suas 

instalações começaram a ser utilizadas por outros órgãos estatais. A 36ª DP continuou ocupando 

o Edifício 1 e passou a dividi-lo com o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP) 

(BRASIL, 2014; NEVES, 2012). Os edifícios nº 2 e 3, foram ocupados pelo Instituto de 

Criminalística da Polícia Civil e depois passaram a funcionar como depósito e almoxarifado da 

DECAP. Já o Edifício 4, a oficina (nº 5) e a garagem (nº 6) foram cedidos ao Departamento de 

Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil para sediar o seu estacionamento. 

(NEVES, 2012).  

 Em relação aos prédios 3 e 4, nos relatórios da CNV e de tombamento não há 

informações sobre seus ambientes interiores e sobre as possíveis alterações de suas 

características físicas. Eu e Denise não visitamos o Edifício 466 quando realizamos a etapa de 

campo, por isso não é possível falar sobre sua configuração interna. Mas nós visitamos o 

Edifício 3 e conseguimos registrar sinais de várias modificações em suas estruturas, como 

mudanças de revestimentos, fechamento de envasaduras de janelas, fechamento e abertura de 

passagens entre cômodos etc. (Figura 40).  

 
66 Eu não realizei nenhum tipo de solicitação de acesso a esse imóvel porque ele não era voltado para a detenção 

e tortura dos presos políticos, não sendo, portanto, objeto de análise deste estudo. 
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Figura 40 – Fotos de algumas das alterações físicas realizadas no Edifício 3 do DOI-CODI/SP. 1ª) mudança de 

revestimento do piso. 2ª e 3ª) fechamentos de envasaduras de janelas. 4ª) abertura de uma nova passagem entre 

dois cômodos. As duas fotos debaixo são de Denise Costa, 2018. 

 
 

Como esse imóvel e o Edifício 4 não funcionaram enquanto local de detenção e tortura 

dos presos políticos, os espaços internos dos mesmos não foram tombados, apenas suas 

fachadas e volumetrias. Pelo mesmo motivo, esses imóveis também não são objetos de análise 

desta pesquisa, que se voltará apenas para o estudo do Edifício 2 (principal prédio do DOI-

CODI/SP) e da área de carceragem do Edifício 1, que foram contemplados pelo tombamento. 

(Resolução SC-25, de 12-05-2014, Diário Oficial do Estado de São Paulo). Dito isso, as 

informações sobre as condições do Edifício 3 foram aqui apresentadas apenas para ilustrar que 

esse imóvel, assim como os imóveis restantes visitados (edifícios 1 e 2), passou por 

descaracterizações.  

Consultando o relatório da diligência que a CNV  realizou no DOI-CODI/SP em 2013 

(BRASIL, 2014d) e o relatório do estudo de tombamento (NEVES, 2012), assim como, as 

informações adquiridas com as entrevistas sobre a configuração espacial do Edifício 1, foi 

possível elaborar as plantas baixas desse prédio contemplando os cômodos que foram 

identificados por ex-presos políticos (Figura 41). Logo, os espaços em branco presentes nos 

desenhos de cada andar correspondem aos locais que não foram identificados ou descritos com 

precisão pelos ex-presos, seja porque eles simplesmente não tiveram acesso a esses locais ou 
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porque o acesso ocorreu rapidamente e por poucas vezes. O importante a salientar é que, 

comparando as plantas baixas por mim elaboradas (Figura 41) com a configuração atual do 

prédio, constata-se que a área da carceragem, localizada no térreo na extremidade do fundo do 

edifício, sofreu muitas descaracterizações. Mas antes de apresentar essas descaracterizações é 

preciso, primeiramente, apresentar as características do local na época de funcionamento do 

DOI-CODI/SP.  

Pela descrição que os entrevistados me fizeram da área da carceragem, ela era formada 

por um pátio interno que ficava exposto porque não era coberto pelo telhado (na Figura 41 está 

representada por um retângulo pontilhado a área do pátio que era aberta, sem cobertura). Nesse 

pátio tinha um muro que o dividia ao meio (também representado na Figura 41). De um lado 

do pátio havia três celas, X1 (cômodo 9), X2 (cômodo 10), X3 (cômodo 11), e a solitária/“cela 

forte”, X0 (cômodo 8). Do outro lado havia mais três celas, X4 (cômodo 6), X5 (cômodo 5) e 

X6 (cômodo 4 – cela das mulheres) (Figura 41): 

(...) eram seis celas, tá? Eram três e três. Aqui à direita dava pro pátio [pátio 

interno da carceragem, cômodos 3 e 7], esse que eu falei (...) e em frente a 

essa porta [a porta que ligava o pátio dos edifícios 1, 2 e 3 à carceragem] (...) 

tinha uma cela, que é a “cela forte”, que era a X0, como eles chamavam 

[cômodo 8] (...) quando você entrava no prédio da delegacia vindo do pátio, 

né, você entrava numa espécie de corredor [cômodo 1] que ia dar nesse, no 

pátio interno das celas, né, que tinha um murinho de 2 metros de altura 

separando um lado do outro pros presos não se verem. Mas se a gente 

ficasse em pé na grade, conseguia ver a mão da pessoa e podia acenar, 

podia falar e tal (...) As celas eram como se fossem jaulas, todas gradeadas 

[portas de grade] (...) o banheiro [das celas] que era o lugar onde tinham 

aquelas privadas “turcas”, né, que você acocora (...) E o chuveiro era um 

cano que descia água (...) tinha uma espécie de piazinha fixa na parede 

que você lavava a mão, tomava água. Tinha o pátio e em cima era aberto 

(...) chovia lá dentro (...) dentro das celas não era molhado, mas no pátio 

ficava molhado (...) [as celas] eram conhecidas como X1 [cômodo 9], X2 

[cômodo 10], X3 [cômodo 11], X4 [cômodo 6], X5 [cômodo 5], X6 [cômodo 

4] que passou a ser o das mulheres, que era o do lado da entrada [cômodo 

1] (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Então, aqui tinha um muro, um muro separava (...) um muro grande, não 

era murinho, não. (...) você não vê quem tá do outro lado. Você só vê um 

branco. E aquele branco, o sol bate, fica na sua vista, assim, quando você tá 

dentro da cela e você já tá fraca, é muito cansativo. (...) Eu fiquei no... 

chamava X0. (...) Onde tem banheiro é lá no X0, aliás, nos Xs todos [todas 

as celas] tem [banheiro]. (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 

16/10/2018).  
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Figura 41 – Plantas baixas do Térreo e do 2º andar do Edifício 1 do DOI-CODI/SP com os cômodos identificados 

por ex-presos políticos numerados. Escala 1:100. Obs.: A estrutura preenchida por cinza no Térreo é uma 

projeção do muro que dividia o pátio da carceragem na época de funcionamento do órgão. Em círculos vermelhos 

estão: a) a entrada principal do prédio, na fachada frontal do mesmo; b) a porta que separava o pátio interno da 

carceragem do corredor nº 12; c) parede que existia no tempo que o local foi ocupado pelo DOI-CODI/SP, mas 

foi derrubada.  

 
 

 

A X0, “cela forte”, citada por Ivan e que ficava na carceragem, não servia apenas para 

a detenção dos presos, ela tinha uma função mais específica que as outras celas: castigar e 

esconder presos que seriam mortos.  

(...) nas outras celas, você ficava com outros presos. Ali era uma solitária. 

Então, assim, ali ficavam aqueles que eles iam matar, que eles iam torturar 

pra ninguém ver. Éee... por exemplo, ali quando eu fui capturado, ficou ali 

um companheiro que tinha sido capturado (...) que é o Diógenes Sobrosa 

de Souza. E os caras, éee... mantinham ele lá, meses mantiveram, meses! (...) 

acho que foi uns oito meses (...) era castigo e era também pra esconder. 

(Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 
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Em relação à cela feminina, quando Ivan e seu pai foram levados ao DOI-CODI/SP, em 

abril de 1971, e suas irmãs e mãe foram capturadas, elas ficaram detidas o tempo todo no 

Edifício 2 porque ainda não existia a cela feminina. Elza Lobo, em sua entrevista, também disse 

que foi mantida no Edifício 2 durante toda a sua detenção no DOI-CODI/SP, possivelmente 

pelo mesmo motivo. Entretanto, quando Darci Miyaki67 ficou no órgão, de janeiro até agosto 

de 1972, a cela feminina já existia. 

Aqui é a primeira cela...não é a cela, é a solitária [cômodo 8], onde eu fiquei 

um bom tempo! Depois tem a primeira cela [cômodo 9]. Aqui tem um muro, 

tinha um muro com mais ou menos um metro e oitenta dois de altura. E 

aqui era a cela feminina [cômodo 4]. Então desse cantinho a gente via quem 

entrava, quem era trazido. Entendeu? (MIYAKI, 2013: 52-53). 

(...) sempre teve muito menos mulher do que homem. E o tempo que eu 

fiquei lá, as mulheres ficaram só numa cela que é essa cela em frente à “cela 

forte” [cômodo 4] (...) ela inclusive tinha um chuveiro quente. Era a única, 

me parece, que tinha um chuveiro quente, elétrico. (Maria Amélia de 

Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

Próximo à entrada do corredor (nº 1) existia um cômodo (nº 2) que servia como 

alojamento para os soldados:  

(...) e aí quando você entrava [cômodo 1], à esquerda tinha uma portinha 

que era o alojamento dos soldados [cômodo 2] que faziam a guarda lá, 

então os soldados dormiam lá no alojamento, que uma vez eu vi a porta 

aberta e tinha beliches lá e tal, era só pra eles dormirem. (Ivan Akselrud 

de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Miyaki (2013: 52), em depoimento à CNV, afirma que o agente Dulcídio Wanderley 

Boschillia ficava nessa sala na época em que ela esteve lá: “Então, tinha uma portinha aqui [no 

corredor de entrada, cômodo 1], aqui tinha a saleta do Dulcídio Wanderley Boschillia [cômodo 

2].”. 

No térreo também tinha uma sala tortura (cômodo 13), cuja entrada ficava em um 

corredor (cômodo 12) acessado a partir do pátio da carceragem por uma porta de correr 

(destacada por um círculo vermelho na Figura 41 e identificada pela letra b): 

(...) quando você entrava e tava chegando em frente à porta da “cela 

forte”, X0, à esquerda tinha uma porta preta de correr. Essa porta preta 

de correr dava pra uma escada, essa escada subia, né, com dois lances, e ia 

pro andar de cima, que lá em cima tinha, nessa época que eu estava lá, tinha 

 
67 Foi militante da ALN e teve treinamento militar em Cuba e na Coreia do Norte. Foi presa em janeiro de 1972 e 

só depois de cumprir sua pena foi solta. Permaneceu presa por um ano e meio. (MEMORIAL DA RESISTÊNCIA 

DE SÃO PAULO, 2015). 
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o rádio de comunicação deles, tinha salas que eu nunca vi lá em cima [não 

entrou nessas salas]. (...) Você abria a porta preta e, no lugar de subir a 

escada, à direita tinha a sala de tortura [cômodo 13] (...) já tinha na minha 

época porque o Ustra me levou lá pra me ameaçar [na primeira vez que 

ele foi ao DOI-CODI/SP já tinha essa sala de tortura]. E aí, era assim, tinha 

a escada e à direita tinha a salinha de tortura, que já tinham colocado 

revestimento acústico. E aí ele [Ustra] me ameaça ali e tal e eu vejo o pau 

de arara montado. O pau de arara ficava embaixo da escada que subia 

pro andar de cima, né?! (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

 No segundo andar existiam mais duas salas de tortura. 

(...) aqui que eu vi o Danielli assassinado [cômodo 13], né. (...) Logo do lado 

dela [sala de tortura – cômodo 13] tem uma escada que sobe (...) tinha um 

hallzinho e aqui duas salas de tortura [no 2º andar – cômodos 16 e 18] (...) 

pra cá aqui, alguma coisa aqui, é o refeitório deles, porque eu vi eles mexendo, 

eles mexendo com prato, sabe? (...) eles tinham refeitório, cozinha, 

restaurante [no 2º andar] (...) (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 

16/10/2018). 

A existência de mais duas salas de tortura levantada pela Maria Amélia é confirmada 

pelo relatório da diligência que a CNV realizou no local com ex-presos políticos em 2013 

(BRASIL, 2014d). A CNV elaborou um croqui68 a partir das descrições dos ex-presos (croqui 

que inclusive serviu como fonte de dados para a elaboração das plantas baixas do prédio nesta 

pesquisa) no qual essas duas salas de tortura estão identificadas (Figura 42).  

 Quanto ao refeitório e cozinha citados por Maria Amélia, eu não consegui estabelecer a 

localização exata deles. Entretanto, em uma planta desse edifício, datada de 2003, elaborada 

pelo Departamento de Engenharia da Polícia Civil, presente no relatório do estudo de 

tombamento do DOI-CODI/SP (NEVES, 2012), tem-se dois cômodos no 2º andar que estão 

identificados exatamente como cozinha e cantina (Figura 43). Quando eu e Denise 

entrevistamos Maria Amélia e ela citou esses cômodos, nós apresentamos a referida planta 

impressa para ela e indicamos essas salas. Mas, mostrando uma certa dificuldade para entender 

a planta, Maria Amélia não conseguiu dar certeza de que a localização do refeitório e da cantina 

era nos espaços apontados pela planta. Ela foi a única entrevistada que mencionou tais cômodos. 

Por isso, o refeitório e a cozinha não estão incluídos na Figura 41, que também foi baseada 

nessa planta da Polícia Civil de 2003. 

 

 
68 No croqui presente no relatório da CNV, o andar superior do Edifício 1 está identificado como 1º andar e o andar 

da carceragem como Térreo (BRASIL, 2014d). 
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Figura 42 – Croqui do andar superior do Edifício 1 do DOI-CODI/SP elaborado pela CNV. Fonte: Brasil 

(2014d).   

 
 

Figura 43 – Planta baixa de 2003 do andar superior do Edifício 1 do DOI-CODI/SP. 1 e 2) Salas de Tortura; 3) 

Cantina; 4) Cozinha. Destaque em vermelho: parede existente na época de funcionamento do DOI-CODI/SP que 

foi destruída. Adaptada de: Neves (2012). 

 
 

 Ao comparar as três plantas (Figuras 41, 42 e 43) nota-se que a sala de tortura (cômodo 

16) está desenhada de formas diferentes. O desenho dessa sala no croqui de 2013 da CNV 

apresenta suas dimensões e características atuais, enquanto a planta do Departamento de 

Engenharia da Polícia Civil apresenta a configuração espacial da sala em 2003. Na visita que 

eu e Denise realizamos ao prédio, foi possível constatar, pelas propriedades do piso localizado 

em frente a essa sala (Figura 44), que realmente esse cômodo sofreu alterações em suas 
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dimensões. Nas entrevistas eu não consegui detalhes sobre a configuração dessa sala e eu não 

pude adentrá-la durante a visita porque ela foi feita rapidamente, apenas para conhecer o prédio 

de forma geral e para fotografá-lo. Já adianto, abrindo um pequeno parêntese, que não foram 

realizadas análises sensoriais no Edifício 1, pois o prédio continua funcionando como delegacia 

e as análises (que exigem gritos, falar alto, assobios etc.) com certeza perturbariam o ambiente 

de trabalho. Fechando o parêntese, como eu não consegui colher maiores informações sobre os 

atributos físicos originais da sala e sobre as modificações que ocorreram, eu escolhi representá-

la na planta da Figura 41 com as dimensões de 2003 e com seu acesso (a porta) virada para a 

escada, porque foi com a porta nessa posição que o cômodo foi identificado como um local de 

tortura nas diligências da CNV. 

Figura 44 – Fotos do Edifício 1 do DOI-CODI/SP. 1ª) foto da porta do cômodo 16 e da escada que leva ao térreo. 

2ª) portas das duas salas de tortura (cômodos 16 e 18) do 2º andar do prédio. Obs.: essas fotos demonstram que a 

parede que existia em frente à escada e entre a entrada desses dois cômodos foi destruída. 

 
 

É bom ressaltar também que, na época que Maurice esteve lá, entre março e abril de 

1970, essas três salas de tortura no Edifício 1 não existiam: 

Na época que eu fui preso era aqui no fundo [as torturas], não tinha cela 

de tortura aqui [no Edifício 1]. Na época que o Deputado Adriano Diogo, 

que... ele foi preso em 72, acho, dois anos depois [da prisão do próprio 

Maurice]. Ele já disse de uma sala escondida aqui que a Deborah [Neves] 

inclusive identificou, que foi transformada num depósito. Essa era uma 

sala de tortura [cômodo 13]. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 
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 Tanto que, segundo Maurice, quando os presos chegavam no pátio do órgão, tiravam 

as roupas etc., eles tinham dois destinos possíveis: ir para a carceragem no Edifício 1, onde não 

seriam torturados, ou ir para o Edifício 2, onde, exclusivamente até então, ocorriam as torturas: 

Você ia direto pra cela [Edifício 1] ou você ia direto pro prédio atrás (...) 

que era o prédio das torturas [Edifício 2]. Então dependendo da 

gravidade, dependendo do momento... eu, por exemplo, como o 

companheiro com quem eu fui preso era muito mais conhecido que eu (...) 

ninguém me conhecia (...) então eu fui pra cela e ele foi pra tortura. E depois 

trocamos, né. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Só se pode afirmar que a sala de tortura do térreo já existia em 1971, como relatado por 

Ivan. Eu e Denise não entramos nessa sala durante nossa visita ao imóvel, mas, pelo que foi 

observado, não há sinais de grandes intervenções (Figura 45).  

Figura 45 – Fotos da janela da sala de tortura (cômodo 13) do térreo do Edifício 1 e da porta que dá acesso ao 

prédio pelo corredor nº 12. Percebe-se que uma divisória temporária foi colocada no corredor, impedindo o 

acesso direto à escada que leva para o 2º andar. A segunda foto é de Denise Costa, 2018. 

 
 

O mesmo não pode ser dito sobre o local onde ficava a carceragem, pois ele foi muito 

descaracterizado. As paredes e grades frontais das celas foram substituídas por vidraças e seus 

banheiros demolidos, paredes que separavam algumas das celas também foram derrubadas 

(Figura 46) e, no lugar da cela feminina (X6, cômodo 4), foram construídos três pequenos 

cômodos, dois banheiros e um depósito (Figura 47). O muro, que existia no meio do pátio para 

dificultar o contato visual entre as celas, que ficavam de frente uma para outra, foi substituído 

por um jardim de inverno e a abertura no teto que ficava logo acima do pátio foi fechada com 

uma claraboia (ver Figuras 46 e 48).  
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Figura 46 – Fotos do Edifício 1 do DOI-CODI/SP. 1ª) esta foto está direcionada para o local que era ocupado 

pelas celas X4 e X5 (cômodos 6 e 5) da carceragem. 2ª) esta foto mostra o centro do pátio interno da carceragem 

e, à direita, o local que era ocupado pelas celas X1 e X2 (cômodos 9 e 10). 

 
 

Figura 47 – Fotos do Edifício 1 do DOI-CODI/SP. 1ª) esta foto está direcionada para o local que era ocupado 

pela cela feminina (X6 – cômodo 4) da carceragem. 2ª) esta foto é da porta da sala que era a X0, “cela forte” 

(cômodo 8). 

 
 

 
Figura 48 – Foto da claraboia que funciona como cobertura do pátio interno do Edifício 1 do DOI-CODI/SP. 
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Mesmo não tendo as datas específicas das reformas que foram ali implementadas, sabe-

se, pelo menos, que a carceragem só foi realmente descaracterizada em alguma reforma 

posterior a 2003, como mostra a planta do térreo do Edifício 1 elaborada pela Polícia Civil 

(Figura 49). 

Figura 49 – Planta baixa de 2003 do andar térreo do Edifício 1 do DOI-CODI/SP. Adaptada de: Neves (2012). 

 
 

De qualquer forma, devido a essas modificações, que influenciaram profundamente 

questões como temperatura, luminosidade, visibilidade, ventilação, umidade e acústica 

relacionadas ao ambiente, mesmo que tivéssemos realizado as análises sensoriais no local, elas 

teriam ocorrido de maneira muito limitada, deixando a desejar em diversos aspectos. Por causa 

disso, a impossibilidade da realização das mesmas não foi em si um entrave no desenvolvimento 

da pesquisa. 

Agora partimos para o Edifício 2, o principal do complexo do DOI-CODI/SP (Figura 

50).  

Então, no DOI-CODI [SP] foi onde começou essa presença toda de prender as 

pessoas, né. E as pessoas eram presas (...) faziam depoimentos, mas também 

[os agentes] agrediam, né, no sentido de pressionar (...) não tinha cama, não 

tinha nada, era deitar no chão [na sala onde ficou detida]. Isso nesse 

espaço que ainda existe [Edifício 2] (...) no prédio do fundo (...) o edifício 

continua o mesmo, do jeito que era. (Elza Lobo, relato oral, 17/10/2018).  

É um predinho que tem três andares: térreo, um e dois. No segundo andar, 

que é o terceiro e último andar, é onde tinha a sala de tortura (...) você 

entrava, à direita tinha o refeitório [cômodo 1], né, e tinha a escada com 

aquele, éee... aquelas coisas de granilite (...) uma coisa tom pastel, alguma 

coisa assim, com as pedrinhas dentro. Aí você sobe aquela escada, que é coisa 

tradicional de repartição pública, né. Aí você sobe e logo que você chega no 
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primeiro andar tem salinhas, né, ainda tem, né. E lá eram as salas de 

interrogatório [cômodos 9, 10, 11 e 12], interrogatório sem tortura. Ali 

era só assim, uma mesinha e você podia ser espancado e tal, mas não era 

tortura sistemática. Aí subia mais dois lances de escada e chegava no 

último andar, em frente à escada (...) tinha a salinha onde era a cadeira 

do dragão, né [cômodo 17]. E você entrava por uma outra porta pra 

mesma sala, que tinha uma divisória de Eucatex, você entrava e tinha o 

pau de arara [cômodo 16], que é pra onde eu fui levado. Meu pai foi 

levado pra cadeira do dragão. E aí tinha... no fundo tinha os banheiros 

[cômodos 19 e 20], que eles usavam como celas das mulheres, né, nessa 

época que não tinha cela ainda [cela para as mulheres na carceragem do 

Edifício 1]. Então, esse é o predinho. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 

05/10/2018). 

(...) Porque a gente chegava na Oban... Cada pessoa chegava numa situação e 

alguns chegaram e levaram. Tinha um banco (demarcado pela letra b em 

vermelho na Figura 50) que você ficava parado sentado. (...) você ficava 

sentado, assim, ficava perto da porta da cozinha deles [cômodo 1]. Aí, você 

subia, depois eles iam subindo. (...) Mas tinha um banco que fica aqui [ao 

lado da porta da cozinha] que tinha uma escada subia para a sala de 

interrogatório [no 2º Andar] e aqui tinha uma sala que era a cozinha 

[cômodo 1].  (SEIXAS, Ieda, 2014: 6-7). 

Salas de interrogatório do Edifício 2: “(...) salas pequenas onde só 

cabia uma mesa pequena e duas cadeiras, a dele [interrogador] e a 

minha, né.” (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Figura 50 – Plantas baixas dos 3 andares do Edifício 2 com provável configuração espacial da época de 

funcionamento do DOI-CODI/SP. a) pequena estrutura que faz parte do edifício anexo nº 2a e que atualmente 

funciona como depósito; b) projeção do banco para aguardo que ficava ao lado da porta do cômodo 1; c) possível 

posicionamento da porta de acesso ao cômodo 16. Escala 1:100. Adaptadas de: Ungaretti (2012). 
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Além de abrigar as equipes de análise e o comando do DOI-CODI/SP (NEVES, 2012), 

esse prédio, por um tempo, foi o lugar no qual, exclusivamente, ocorreram as torturas e as 

mulheres ficaram detidas, situação que se modificou com a expansão das instalações físicas do 

órgão. Apesar de não ter sido o espaço de detenção “principal”, já que a carceragem ficava no 

Edifício 1, presos foram mantidos ali para sessões de torturas/interrogatórios e para serem 

escondidos. Quando os detentos que eles pretendiam esconder e isolar tinham que circular nas 

dependências do órgão, eles eram encapuzados.  

Na Delegacia [Edifício 1], a gente ficava na cela preso, dormia lá, quando 

dava pra dormir. E no outro prédio tinha lá o refeitório deles [cômodo 1], as 

salas de interrogatório [cômodos 9, 10, 11 e 12] (...) e as salas de tortura no 

último andar [cômodos 16, 17 e 18]. (...) Poucas pessoas ficaram lá [detidos 

no Edifício 2], as mulheres, a minha mãe e as minhas irmãs ficaram lá 

junto com outras companheiras, ficaram lá naquele prédio porque não 

tinha a cela ainda [a cela específica para mulheres] (...) ali não ficava 

preso, a não ser quando, éee... ficava escondido pra ninguém ver. Então 

ficava em um daqueles banheiros [cômodos 19 e 20], naquelas celas, salas 

na realidade [cômodos 9, 10, 11 e 12], escondido pra você ser interrogado 

ou ser morto e ninguém ver. (...) Cela, cela mesmo era na Delegacia (...). 

(Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Quando eles me identificaram como Criméia, aí eu passei a ser isolada 

mesmo dos presos, e nesse período em que eu ainda era empregada 

doméstica eu ficava em cela separada da minha irmã, mas na delegacia. 

Quando eles me identificaram, eu passei a ficar nesse alojamento 

[provavelmente Edifício 2], só, nunca mais fiquei com ninguém na cela. / 

(...) depois que eles descobriram quem eu era, eu passei a andar encapuzada. 

(DE ALMEIDA, 2014: 15 / 17). 

 (...) tem um pátio, o pátio também mudou porque o pátio era todo de pedra, 

agora é asfaltado (...) aquele prédio [Edifício 2] é daquela época e ali também 

a gente ficava. Aquela cela ali, você ficava quando eles queriam te esconder 

(...) era no segundo andar, lá na cela que eu fiquei [cômodo 12], né. (...) Eu 

fiquei um pouco, depois eu vim pra cá, pra baixo [Edifício 1]. (...) Fiquei 

na frente [Edifício 1] e atrás [Edifício 2]. Atrás eu subia uma escada, subia a 

outra [escada de dois lances] (...) banheiro só tem um banheiro lá na ponta 

[cômodo 13]. Você não tem banheiro ali [nas salas que funcionavam como 

celas]. (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018).  

Darci Miyaki, assim como Maria Amélia, também ficou Edifício 2 na fase inicial de sua 

detenção, quando as sessões de tortura ocorriam sistematicamente e diariamente. 

Eu...a sala de interrogatórios [Edifício 1] (...) eu vestia-me, punha um 

capuz, atravessava um pátio...e eu tinha que subir umas escadas [Edifício 

2] e já não conseguia mais subir escadas. E ficava numa celinha, sozinha, 

com um colchonete no chão. (MIYAKI, 2013: 26).  
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No depoimento de Darci para a CNV, ela deixa claro que apenas quando as suas sessões 

de tortura começaram a diminuir, devido à queda de outros militantes, ela foi transferida para a 

cela feminina da carceragem do Edifício 1.  

Eu já estava sendo menos torturada. Já tinha ido até para a cela [no 

Edifício 1]! / Não fui torturada os sete meses [de detenção no DOI-

CODI/SP], não! / (...) eu tenho a impressão que a partir do dia 25, 30 de 

fevereiro, eu passo a ser torturada bem menos, infelizmente, pelas quedas dos 

companheiros da Molipo! (MIYAKI, 2013: 35 / 36 / 41).  

Enfim, mesmo com a carceragem, presos ficaram detidos no Edifício 2. E, por meio dos 

relatos, percebe-se que os banheiros do 3º andar e as salas de interrogatório do 2º (cômodos 9, 

10, 11 e 12) (Figuras 51 e 52) foram os espaços escolhidos para cumprir essa função quando 

necessário: 

A gente foi levado pra interrogatório, eu fiquei primeiro numa sala 

embaixo lá [2º andar]. Eu sei que depois eu fui levada (...) Enfim me 

largaram num banheiro [pelas características físicas, trata-se do cômodo 

20]. Era um banheiro cumprido que tinha... Você entrava... Junto da porta, 

assim, tinha uma meia parede. Junto da porta tinha um chuveiro e uma 

pia. O chuveiro estava com um saco assim amarrado, porque estava pingando 

e aí tinha uma cama que não era cama era só a armação e a tela. E tinha 

um cobertor ali e eu fiquei sentada. / A gente ficou ainda um tempo, não sei 

precisar quanto tempo a gente ficou. Acho que mais uma semana a gente 

permaneceu. Eu e a Iara [sua irmã] naquele banheiro. Depois nos 

levaram lá pra baixo. Eram as celas... [2º andar] A minha mãe [Fanny] 

ficava numa cela e aqui ficava eu e a Iara. / Tem o seguinte, nós ficamos 

numa sala [2º andar] e em cima ficava a sala de tortura [3º andar]. 

(SEIXAS, Ieda, 2014: 10 / 28 / 31). 

 

Figura 51 – Fotos dos cômodos 9 (à esquerda) e 10 (à direita) do Edifício 2 do DOI-CODI/SP. 
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Figura 52 – Fotos dos cômodos 11 (à esquerda) e 12 (à direita) do Edifício 2 do DOI-CODI/SP. 

 
 

Além das salas de interrogatório/detenção, das salas de tortura (cômodos 16, 17 e 18), 

da cozinha (cômodo 1) (Figuras 53 e 54) e dos banheiros (cômodos 5, 13, 19 e 20) (Figura 55), 

no mesmo prédio também havia um grande cômodo (nº 15) que abrigava as equipes de análise 

e o comando do órgão (Figura 56) (NEVES, 2012). Para completar, segundo informações 

obtidas com a historiadora Deborah Neves no dia de visita ao imóvel, em 2018, o cômodo 7 

pode ter servido como enfermaria ou como outra sala para equipes de processamento de 

informação (Figura 56), o cômodo 3 como depósito de armas e o cômodo 4 como local de 

identificação dos presos (Figura 53) (Deborah Neves, informação verbal, 18/10/201869). Essas 

duas grandes salas ocupadas pelos agentes estatais (cômodos 7 e 15) provavelmente eram 

subdivididas por paredes provisórias, algo típico em repartições públicas. Ao descrever as 

características das instalações do Edifício 2, no período quando começou a chefiar o DOI, Ustra 

menciona o uso de tabiques de madeira: 

Ficavam num prédio dos fundos do Distrito Policial onde trabalhávamos 

amontoados, separados por tabiques de madeira. Ali se concentravam as salas 

de interrogatório, os trabalhos burocráticos, a sala do comandante (USTRA, 

2007: 286). 

Figura 53 – Fotos da entrada do Edifício 2 do DOI-CODI/SP com os cômodos numerados. 

 

 
69 Deborah Neves. 18 out. 2018. Informações concedidas para mim e Denise Costa em visita às instalações do 

DOI-CODI/SP. 

1 2i 2i 1 3 3 4 
a 

5 
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Figura 54 –Foto do interior do cômodo 1 (cozinha) do Edifício 2 do DOI-CODI/SP. 

 
 

Figura 55 – Fotos dos banheiros (cômodos 13, 19 e 20) do Edifício 2 do DOI-CODI/SP. 

 
 

Figura 56 – Fotos do Edifício 2 do DOI-CODI/SP. Acima: cômodo 7. Abaixo: cômodo 15 com indicação para a 

porta “c”. 

 

C 
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Essas divisões provisórias também foram utilizadas em outros espaços do prédio. 

Segundo Ivan, a parede que separava as salas de tortura 16 e 17 era de Eucatex, se tratando 

então de uma grande sala subdividida que tinha dois pontos de acesso. Um desses pontos é a 

porta do cômodo 17 que ainda está no mesmo local, logo em frente à escada. O problema é a 

localização da porta de acesso à outra sala de tortura, o cômodo 16. A configuração espacial 

dessas duas salas e do cômodo 18 apresentada na Figura 50, além de ser fundamentada nos 

depoimentos de Ivan, se fundamenta também em uma planta desse prédio feita pela arquiteta 

Adda Alessandra Piva Ungaretti, construída a partir das observações dos ex-presos políticos 

consultados na pesquisa de tombamento do complexo. No entanto, eu não consegui, por meio 

dessas fontes, adquirir os dados para confirmar a posição exata de tal porta. Por isso, a sua 

localização na Figura 50, ocupando o mesmo espaço de uma porta que hoje está na parede do 

cômodo 15 (ver Figuras 50, 56, 57 e 58), é apenas uma possibilidade.  

Atualmente, em vez dessas três salas, há somente duas salas no local e a parede de 

alvenaria que as separa foi construída em cima da envasadura de uma janela que, obviamente, 

foi fechada (Figuras 57 e 58). Ivan, em uma entrevista para o site Uol, deixa claro que, na época 

que esteve lá, essa janela não estava fechada:  

Aqui era a sala onde ficava a cadeira do dragão (...) aqui tinha um vitrô [ele 

fala apontando para a envasadura da janela fechada], né, e aqui era a 

cadeira do dragão, onde meu pai foi torturado, né. Tinha uma divisória [de 

Eucatex] aqui. E aqui era o pau de arara onde eu fiquei. (SEIXAS, 2014c).  

Isso significa que a parede que hoje está ali, não existia quando Ivan esteve no DOI-

CODI/SP e que, portanto, esse espaço foi alterado. Quando comparamos a Figura 50, com a 

provável configuração espacial das salas de tortura na época do DOI-CODI/SP, à Figura 57, 

com a configuração espacial atual dos cômodos do 3º andar, dá para entender melhor as 

modificações que o espaço desse andar sofreu. 

Figura 57 – Planta baixa com a configuração espacial atual do 3º andar do Edifício 2 do DOI-CODI/SP. 

Adaptada de: Neves (2012). 
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Figura 58 – Fotos do Edifício 2 do DOI-CODI/SP com indicações para a envasadura que foi fechada e para a 

porta “c”. 1ª, 2ª e 3ª) espaço que pertencia aos cômodos 16 e 17. 4ª) foto das janelas na fachada do prédio.  

 
 

Além dessas alterações, o revestimento dos pisos de quase todas as salas foi modificado, 

assim como o tamanho das envasaduras de algumas janelas (NEVES, 2012). Foram criadas 

estruturas para armários e pias em alguns cômodos que, segundo Deborah Neves70, 

possivelmente, estão ligadas à ocupação do prédio pelo Instituto de Criminalística da Polícia 

Civil (ver Figura 56). Também foram feitas aberturas nas paredes entre algumas salas que 

parecem ter sido posteriores ao funcionamento do DOI-CODI/SP como, por exemplo, a 

passagem entre os cômodos 7 e 9 (ver foto do cômodo 9 com a abertura na sua parede lateral 

na Figura 51). Apesar disso tudo, como concluído pela pesquisa de tombamento do DOI-

CODI/SP, esse imóvel sofreu poucas alterações (NEVES, 2012).  Comparado ao Edifício 1, as 

mudanças no Edifício 2 não foram substanciais.  

Por causa disso, a realização das análises sensoriais no local trouxe resultados 

interessantíssimos que foram aliados aos resultados da Análise Gamma dos dois prédios e aos 

relatos das experiências vividas nesses espaços pelos ex-presos políticos que ali estiveram entre 

1969 e 1973. Vale ressaltar que essa delimitação temporal relacionada aos depoimentos 

estudados, assim como no caso do DEOPS/SP, não é problemática porque o Edifício 2 não foi 

 
70 Informação compartilhada durante a visita ao imóvel em 2018. 

C 
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profundamente modificado e a carceragem do Edifício 1 só foi descaracterizada depois de 2003. 

Com isso em mente, posso assegurar que as análises ofereceram o embasamento necessário 

para discutir o papel da materialidade na violência política e disciplinar de um dos órgãos 

repressores mais importantes do país: o DOI-CODI/SP. 

 

3.3.2.3 Táticas de Terror, Controle e Resistência: o estar-no-mundo no DOI-CODI/SP 

 

Os DOI-CODIs, órgãos centrais do aparato repressivo ditatorial, desenvolveram uma 

repressão política especializada, aprimorada e ilegal que uniu a “expertise policial” de 

investigação e interrogatório à estrutura disciplinar e ideológica do Exército no combate aos 

“subversivos”. O resultado dessa combinação se refletiu no caráter violento das ações desses 

centros de repressão. No caso do DOI-CODI/SP, por exemplo, o clima de terror se instaurava 

logo quando os presos políticos chegavam no local, descendo dos carros no pátio localizado 

entre os edifícios 1, 2 e 3, onde eles ficavam nus e já eram agredidos.  

E outra coisa interessante é que a tortura [no DEOPS/SP] não era aberta 

assim como no DOI-CODI [SP]. No DOI-CODI, você já chegava e já 

apanhava aqui no pátio. Quando eles mandavam tirar a roupa, você tinha 

que deixar a roupa no pátio e sair por aí pelado, entendeu? Se fosse 

homem ou mulher, ou velho, novo, tal (...) e depois eles te levavam e depois 

te davam uma peça de roupa, uma cueca, um short pra você vestir (...) No 

DOPS [DEOPS/SP] não. No DOPS o tempo todo, cada um com sua roupa, 

né. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Só que esse clima de terror não atingia apenas os presos, atingia a vizinhança. Ivan 

explica como: 

Não eram janelas [no Edifício 2], eram vitrô, né. E um vitrô que tinha vidro e 

eram abertos e nós éramos torturados lá em cima e os gritos da gente eram 

ouvidos na vizinhança inteira, não é modo de dizer. Porque o Terrorismo 

de Estado é pra assustar a população (...) era feito abertamente, né. Tanto 

que quando nós [Ivan e seu pai] fomos espancados no pátio da OBAN 

[DOI-CODI/SP] quando nós chegamos (...) quando a gente chegou lá, a 

população viu pelo muro, que era baixinho na rua de cima, que dava pra ver 

o prédio [Edifício 2], começou a gritar “Parem com isso, por favor! Parem 

porque vocês vão matar esses dois, esse menino, esse homem! Parem com 

isso!”. Os caras deram rajadas de metralhadora pra cima gritando “Vão 

embora! Vocês não têm nada com isso!”. Era esse o negócio, né. (Ivan 

Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          238  
 _________________________________________________________________________________  

Naturalmente, se a vizinhança conseguia escutar os gritos de quem estava sendo 

torturado no DOI-CODI/SP, então os outros detentos, estando no prédio no qual a tortura 

ocorria ou não, também conseguiam. Com as análises sensoriais nós constatamos que quando 

algum preso era torturado no Edifício 2, os gritos eram ouvidos claramente na área da 

carceragem do Edifício 1. E, no caso do Edifício 1, mesmo quando ocorriam torturas na sala do 

térreo [cômodo 13], que foi revestida acusticamente em resposta às reclamações da vizinhança 

(NEVES, 2012), os presos na carceragem ainda conseguiam ouvir os gritos dos torturados: “No 

DOI-CODI fazia parte, né, do dia a dia [os gritos].” (Maria Amélia de Almeida Teles, relato 

oral, 16/10/2018).  

Sempre, sempre [ouviam as torturas]. É, eles puseram revestimento 

acústico [na sala de tortura no térreo do Edifício 1] pra não, não, não 

vazar muito pra fora porque ali era na... perto da calçada. Mas pra dentro 

da... por exemplo, eles deixavam a porta aberta, até pra não ser muito calor 

pra eles, né. Tava sendo torturado, homem ou mulher ficava nu, né. E aí a 

gente ouvia, noite inteira a gente ouvia as torturas ali (...) (Ivan Akselrud 

de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

 Também há relatos de ex-presos políticos afirmando que conseguiam ouvir, enquanto 

eram torturados, os gritos de tortura de outros presos que estavam em salas diferentes, mas no 

mesmo prédio: “Durante as sessões de tortura, Amélia [Maria Amélia Teles] ouvia os gritos do 

César [seu marido] e do amigo Danielli.” (SÃO PAULO, 2015: 482). “Eu sempre fui torturada 

sozinha. Daí quando havia algum intervalo em que eu não estava levando choque ou 

qualquer coisa eu ouvia gritos. E eram os gritos do Hélcio [Pereira Fortes].” (MIYAKI, 

2013: 25). Ivan chegou a ouvir a morte de seu pai, Joaquim: 

Eu ouvi a morte porque eu tava também sendo interrogado. Então, eu 

ouvi a gritaria, ouvi eles falando “Não precisava ter matado” (...) que é 

um diálogo que a minha mãe também ouve que ela tá lá na sala embaixo 

da sala de tortura. E ela ouve os caras dizendo pro Davi, que também foi o 

Davi dos Santos de Araújo, “Não devia ter matado. Ia matar depois.”, né. Aí 

faz um silêncio, apagam as luzes e descem com o corpo. Aí a minha mãe 

vê pelo vitrô, éee... as roupas dele que ainda tinha, as mãos e a cabeça 

envolta em jornais. (...) Um torturador gritou “De quem é esse presunto?”, aí 

o outro grita “Esse era o Roque!” E eles dão risada, todos, né, comemorando. 

(SEIXAS, 2014d). 

Não é de se estranhar que a mãe de Ivan, Fanny, também tenha ouvido, do 2º andar, o 

diálogo entre os torturadores quando Joaquim foi morto no 3º andar. As análises sensoriais 

realizadas no prédio demonstraram que até mesmo a comunicação verbal usual era possível 

com relativa clareza entre os andares adjacentes, enquanto falas forçadas e gritos eram 

distinguidos facilmente. Pode-se argumentar que, como as análises foram realizadas no prédio 
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vazio, sem móveis, a dispersão do som no ambiente ocorreu mais facilmente e que, portanto, 

supostamente os resultados atingidos não são completamente confiáveis. Acontece que na 

época de funcionamento do DOI-CODI/SP, as salas de tortura, interrogatório e detenção do 

Edifício 2, pelos relatos dos ex-presos, não possuíam muita mobília (devido também ao 

tamanho das salas, que eram pequenas). Inclusive, essa é uma das reclamações das pessoas que 

ficaram ali detidas porque envolve uma questão de conforto. As únicas salas que deviam ser 

mais mobiliadas são os cômodos 1 (cozinha/refeitório), 7 e 15 (salas ocupadas pelos agentes e 

equipes do órgão). Ou seja, a falta de mobília não desqualifica os resultados obtidos que, por 

sua vez, levam a uma constatação importante. Esse edifício, com características físicas de um 

prédio comum, com salas visivelmente construídas ou para atividades burocráticas ou para 

alojamento, sem se assemelharem de qualquer maneira a celas etc., foi utilizado de forma 

adaptada, mas muito efetiva. O fato de não ter sido construído enquanto uma área destinada à 

detenção, com certeza se refletiu nessa facilidade que existia de seus ocupantes perceberem o 

que acontecia em todo o imóvel por meio do som. E isso foi muito bem aproveitado por eles 

para aterrorizar os detentos, que sempre ouviam os gritos de tortura. 

Outra questão interessante é que, por não parecer ser um prédio de uma “zona de 

segurança”, esse edifício causava uma sensação de informalidade e clandestinidade nos presos 

e, consequentemente, uma sensação maior de insegurança. Para Criméia (irmã de Maria 

Amélia), por exemplo, esse imóvel aparentava ser um alojamento de soldados e ela foi 

transferida para ele da carceragem do Edifício 1, depois que decidiram isolá-la (DE ALMEIDA, 

2014). Como vimos, era nesse imóvel de detenção “improvisado” que os presos ficavam 

“escondidos”. Maria Amélia foi um deles e conta como era estar ali: “(...) eu sei que ficar ali 

[Edifício 2] era muito ruim (...) ali você tinha a impressão de que você ia ser morta 

imediatamente, né, e no outro [Edifício 1], você ficava na dúvida.” (Maria Amélia de 

Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). Percebe-se então que não eram só os gritos agonizantes 

que compunham o ambiente de terror do DOI-CODI/SP. Até mesmo a “aparência” desse 

edifício conseguia impactar negativamente os detentos.  

Só que para criar a ambiência de “sucursal do inferno” várias outras estratégias 

chegaram a ser utilizadas, visando desgastar e enfraquecer emocionalmente/psicologicamente 

os presos. Alimentar nos prisioneiros a sensação de incerteza em relação a quando seria a 

próxima sessão de tortura foi uma delas. 
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Na realidade, o fato de o interrogatório poder ocorrer a qualquer momento era 

um elemento a mais de terror, por sua imprevisibilidade. Fernando Gabeira 

(...) menciona esse aspecto: “Os interrogatórios, naquele período, cansavam 

muito e a tortura consistia muito mais na surpresa. Várias vezes começavam 

às duas da manhã, outras no fim da tarde. Eles sempre apareciam, isso era uma 

certeza, mas quando?”. Roberto Salinas também aborda o tema do “tempo 

vazio, exclusivamente dominado pela espera angustiante e ritmado pela 

aleatória arrebentação dos sons dos nossos nomes”, “tempo de morte”. A 

espera do chamado, tão certo quanto imprevisível, antecedia o “enfrentamento 

doloroso”, cuja duração também escapava ao controle do preso político. 

(JOFFILY, 2008: 233). 

Ele [o carcereiro no Edifício 1] andava com umas chavinhas, um molho 

de chaves pendurado no cinto (...) você ouvia o barulho de chave, você já 

ficava alerta, “Vai, vai sair alguém pra ser torturado”. E aí você ficava 

ali “Será que sou eu? Será que sou eu?”. Quando parava numa outra cela, 

você, é... cretinamente, você ficava aliviado, “Não sou eu que vou ser 

torturado” (...) mas se [o carcereiro] viesse, viesse, viesse, você sofria até 

que chegava na sua cela e chamava alguma outra pessoa, por exemplo, ou 

era você (...) pior é quando iam colocar o pau de arara ali naquela celinha 

do lado da escada [cômodo 13], eles tiravam o pau de arara debaixo da 

escada e o ferro, quando eles jogavam o ferro no chão, que era um cano, 

né, você ouvia aquele blélélélé, aí, você falava “Puta merda, alguém vai ser 

torturado!” (...) por causa do som (...) você ouvia a barra de ferro sendo 

jogada no chão (...) eu acho até que eles já faziam pra gente ficar 

aterrorizado. E aí vinha o carcereiro com a maldita chave, então você já 

ligava as duas coisas, assim, “Vai ter tortura, alguém vai ser torturado, 

será que sou eu?” (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Além desse ato de jogar a barra do pau de arara no chão para deixar os presos 

apreensivos, os agentes realizavam outros “shows”, travando “guerras psicológicas” com os 

detentos através de diversos tipos de ameaças e violências:  

(...) nós [Maria Amélia e seu marido] fomos presos e foram presos ela [sua 

irmã, Criméia] e meus filhos, né, de quatro e cinco anos. (...) e junto com a 

gente foi preso um dirigente do partido, que é o Carlos Nicolau Danielli, que 

foi assassinado sob torturas (...) a gente acaba vendo ele ser assassinado (...) 

eu não sei se por maldade ou por distração deles porque eles mandam um 

carcereiro me tirar da cela e me levar lá na sala onde ele [Carlos Danielli] 

tá [cômodo 13 do Edifício 1]. Ele tá assim (...) se esvaindo em sangue (...) 

ele foi encostado na parede, acho que massacraram ele tanto que ele 

escorregava assim da parede (...) e caía assim pro lado (...) ele olhou assim ó, 

mas você já via que o olhar tava morto sabe? Um olhar, assim, de bicho morto. 

(...) Qual o objetivo deles terem me levado lá? (...) Um dos objetivos é 

sempre aquele de te intimidar, né. (...) eu acho que esse é objetivo 

principal deles, mas não de eu ser testemunha da morte, né. Mas eu acabei 

sendo, né, testemunha da morte dele sob tortura. (Maria Amélia de 

Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

(...) quando eu fui levada pela primeira vez para a solitária [X0], foi o 

Casadei, esse carcereiro. Aí o Casadei virou para mim e falou assim: “É! 

Daqui saiu um presunto fresquinho, o seu amigo!”. Não falou o nome! 

Evidente que eu sabia que era o Hélcio [Pereira Fortes]. Eu acho, até, que isso 
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foi dito propositalmente, porque mexe tanto com você saber que naquele 

trapo que tem lá no chão, que você cai lá deitada, saber que aquele 

companheiro teu, querido, até poucas horas estava lá. (MIYAKI, 2013: 

51). 

Estávamos na cela [X6 – cela feminina] e a gente ouvia umas gritarias, 

mas era meio que (...) Abafado. Não, não era gritaria de dor, não! Gritaria! 

Aí, mais tarde, chega o Oberdan com outros torturadores, né? E...isso eu 

ouvi, tá? Dizendo que eles tinham caído. (...) Os três! Ana Maria Nacinovic, 

o Iuri Xavier (...) E o Marcos Nonato da Fonseca! E mais tarde, nesse mesmo 

dia, chega o major Tibiriçá [Ustra] e ele diz...sabe? Eles faziam muito 

disso! Ele disse o seguinte: que a família da Ana Maria Nacinovic, porque 

tinha militar na família dela, eu não sei se era capitão, general, eu não sei! 

Tinha procurado o major Tibiriçá e pedido para preservar a vida dela, mas que 

ela caiu no tiroteio, ela morreu no tiroteio. Foi o único que ele citou como 

morta no tiroteio. Tá... (...) a gente já sabia que eles tinham caído, porque 

eles fizeram questão de falar pra gente! (...) É, [pra] aterrorizar e mostrar 

como eles eram poderosos. (MIYAKI, 2013: 53-54). 

E estou sentada ali [cômodo 20 do Edifício 2]... De repente, eu ouvi assim – 

as luzes todas se apagaram – e eu ouvi alguém dizer assim traz o Ivan, um 

grito de um homem. E as luzes se apagaram e houve uma rajada de 

metralhadora. Aí eu ouvi os gritos da minha mãe. A minha mãe dizia 

assim: “Meu filho, meu filho, meu filho...” E aquilo foi só guerra 

psicológica. A minha mãe enlouqueceu, ela gritava “meu filho”, porque 

“traz o Ivan”, apaga as luzes e uma rajada de metralhadora... (...) Aquilo foi 

somente para desestruturar a minha mãe, quer dizer, a minha mãe, a 

mim e a Iara. Mas a mãe, principalmente, porque eles não conseguiram 

dobrar a minha mãe de jeito nenhum. (SEIXAS, Ieda, 2014: 11). 

Depois desses interrogatórios consecutivos, disseram que eu ia morrer num 

acidente na Serra das Araras, num acidente com um carro do meu cunhado, 

que ele teria sido apreendido, e que ele pegaria fogo. Então todas as noites 

eu era levada para esse carro e desligava os motores, e de manhã dizia 

que tinha tido um imprevisto, não pode provocar acidente (...) Às vezes 

eram as roletas russas, só que eu acho que eles me menosprezavam muito, 

faziam roleta russa com arma automática, eles só me assustaram com o 

primeiro tiro, depois não assustavam mais. (...) eu ficava dentro do pátio da 

OBAN, dentro do carro, passava à noite aguardando o carro sair para eu 

sofrer o acidente. (DE ALMEIDA, 2014: 17). 

Outra forma de “quebrar a moral” dos detentos, era obrigá-los a responder o 

“perguntório”, questionário que começou a ser aplicado a partir dos meados de 1970, depois 

que os presos eram torturados: 

Perguntas como “foi  válido seu sacrifício?”, “O que você fez de objetivo para 

o bem do povo?”, “Algum dia você pensou em ser preso e cumprir longos 

anos de prisão?” ou “Acha que o  comunismo é o regime ideal para o povo 

brasileiro?” deviam ser respondidas por  militantes cuja vontade havia sido 

devastada pela tortura. (GODOY, 2015: 233). 
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Essas “guerras psicológicas” e o clima de tensão nesse lugar, como Maurice explica 

muito bem, tinham um único objetivo: 

O ambiente do DOI-CODI [SP] foi um ambiente que quem teve lá, não 

esquece jamais. (...) o ambiente do DOI-CODI [SP] era um ambiente de 

violência, ambiente de extrema violência, violência verbal, humilhação 

(...) a tortura, claro que dói e como dói! Mas o mais importante é a tortura 

psicológica, né, aquela pressão, aquele medo. Esse fato de... éee... de você 

tá ali à disposição e eles poder fazer de você o que qui [quiser]... sabe? (...) 

e esse é o (...) o momento da verdade. Quer dizer, realmente as pessoas que 

sucumbiram e falaram é porque chegaram psicologicamente tão abalados 

que você fala “Pô, eu tô aqui, esses caras podem fazer comigo o que 

quiser, pode me sequestrar, pode me matar, pode me violar, pode, né, 

então, eu não sou nada”. Se você pode fazer de mim o que você quer, então 

eu valho o quê? (...) Não valho nada! No momento que a pessoa falava “Não 

valho nada”, aí abre a boca, aí fala (...) Então é o ambiente que se caracteriza 

pela violência física, verbal, humilhações, éee... enfim, todo tipo de coisa que 

você não quer (...) que você nunca quer enfrentar na vida e você teria que 

enfrentar. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Mas a composição desse ambiente violento, de humilhações e de terror envolveu outros 

fatores importantíssimos que serão agora discutidos, tais como: ventilação, temperatura, 

luminosidade, qualidade da comida, limpeza, lotação, higiene pessoal e controle da 

comunicação entre os detentos nos espaços do DOI-CODI/SP. 

Comecemos pelos fatores de ventilação e temperatura. Como as celas do Edifício 1 

tinham portas de grades voltadas para o pátio interno da carceragem, que ficava exatamente no 

local onde não era coberto por um telhado, o ambiente da carceragem, segundo Ivan, “(...) era 

bem ventilado.” (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). A ponto de a falta de janela 

nas celas, confirmada por Maurice, não ser um problema: “Não (...) que eu lembre não [as celas 

do DOI-CODI não tinham janela] porque era a porta que dava direto pro pátio, só tinha grade, 

né.” (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). Mas Maria Amélia lembra que na sua cela (cela 

das mulheres, X6) “(...) tinha uma janela do lado da porta (...)” (Maria Amélia de Almeida 

Teles, relato oral, 16/10/2018), uma janela de grade por onde, segundo ela, entrava claridade 

durante a noite. De qualquer forma, com janela ou não, como as portas eram grandes grades 

viradas para o pátio, os presos ficavam expostos a temperaturas baixas ou altas, dependendo 

das condições climáticas: “(...) como era uma jaula, né, que tinha só três paredes e a grade na 

porta (...) assim, passava frio, passava calor conforme a temperatura ambiente do lado de fora.”  

(Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). Quando Maurice ficou lá, como era outono, 

ele se lembra que fez muito frio: “Sim [era frio], sim, porque eram abertas [as celas eram 

gradeadas]. (...) Aqui [DOI-CODI/SP] era frio sim.” (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 
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Maria Amélia, por outro lado, relata o calor, tanto na carceragem, quanto na sala de tortura 

vedada acusticamente:  

Não [não era frio no DOI-CODI/SP], sempre quente porque eu fiquei no 

tempo do verão. Muito quente. Eu fiquei janeiro e fevereiro, era muito 

quente. No frio, dever ser friíssimo [na área da carceragem do Edifício 1], 

né, mas no calor não. Porque não tem janela, né, assim, pra outro lugar, 

então fica parede assim, bate sol, fica quente. Na cela [na sala de tortura] 

também muito quente que era tudo vedado pra não ouvir os nossos gritos 

na rua, né. (...) Eles puseram Eucatex, sabe, uma placa assim [na sala na qual 

ela foi torturada no DOI-CODI/SP] (...) era muito usado naquele tempo, né, 

assim, pra fechar, assim, pra vedar. Lá na OBAN [DOI-CODI/SP] eles 

faziam isso, usavam isso (...) só na sala de tortura (...) fora da sala de tortura 

não. (...) (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018).  

 Em relação ao Edifício 2, não há muitas reclamações sobre exposição às flutuações de 

temperatura e sobre a ventilação no local. Ieda, no seu depoimento para a CNV, afirma que teve 

problemas com frio detida no banheiro do prédio em uma noite em específico: “Nos levaram 

para o banheiro, aí já tinha uma cama toda montada com colchão. Fazia um frio aquele 

ano. Parece que o diabo que controlou o tempo. Era muito frio. Botaram eu e a Iara ali na 

cama com o travesseiro pra cá e o contrário, bem na entrada da porta.” (SEIXAS, Ieda, 2014: 

27). Criméia, por sua vez, ficou detida em uma sala cuja janela foi tampada com Eucatex e cuja 

porta ficava sempre fechada: 

Passados alguns dias, Crimeia foi transferida [do Edifício 1] para uma cela 

improvisada, sem ventilação e instalações sanitárias, local em que 

permaneceu, por vários dias. “[...] parecia um quarto de alojamento, onde 

havia um beliche e a janela era fechada por uma placa de Eucatex [...] A porta 

era aberta 3 vezes ao dia por 10 minutos, quando eu poderia satisfazer minhas 

necessidades fisiológicas, beber água e tomar banho. Ao final desse tempo me 

era dada refeição. Esse tempo nunca foi suficiente por isso muitas vezes fiz as 

necessidades fisiológicas no chão da própria cela e nenhum dia consegui 

tomar banho.”. (SÃO PAULO, 2015: 484) 

Como as salas nesse imóvel têm dimensões pequenas, a “cela” na qual Crimeia ficou 

devia ser, no mínimo, abafada estando completamente fechada. Na nossa visita ao prédio, como 

era um dia nublado de temperatura confortável e como as portas e algumas janelas estavam 

abertas, sentimos que o ambiente era agradável e arejado. Até mesmo quando permaneci em 

uma das salas com porta e janela fechadas eu não senti nenhum desconforto relacionado a essas 

questões, provavelmente porque minha permanência foi de apenas alguns minutos (e não dias) 

e porque o clima estava ameno. Para obter uma percepção mais aprofundada sobre o que é estar 

naquele espaço, teria sido necessário visitá-lo em diferentes épocas do ano (verão, inverno) sob 

diferentes condições climáticas e com possibilidade de ficar no local por horas a fio (incluindo 
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pernoites), o que não foi possível por questões logísticas, financeiras etc. Assim, como tudo que 

tenho são os relatos dos ex-presos e as impressões minhas e de Denise construídas durante a 

visita, só dá para concluir que, apesar de ser um lugar aparentemente mais confortável em 

relação a esses fatores do que a área da carceragem do Edifício 1, em um clima mais adverso 

(um inverno mais rigoroso, por exemplo) e com salas completamente fechadas por dias, as 

condições para os detentos não devem ter sido, de forma alguma, ideais; principalmente se 

levarmos em consideração outras questões.  

Elza, por exemplo, pontua que, apesar de não ter tido problemas com temperatura, a 

experiência de estar naquele local foi muito agressiva devido, entre outras coisas, à falta de 

mobília:  

Só que a gente ficava, ali não tinha espaço, não tinha cobertor, não tinha 

colchão, não tinha nada e era deitar no chão. Então era um momento, assim, 

muito agressivo, né? (...) não tinha essa parte de frio não [problema com 

temperatura], só não tinha era cama (...). (Elza Lobo, relato oral, 

17/10/2018). 

 Ainda, segundo Elza, só posteriormente as salas do Edifício 2 começaram a ter 

colchões/colchonetes/cama para os detentos. Algo que pode ser confirmado pelos depoimentos 

de Ieda, Criméia e Darci aqui já colocados. 

(...) posteriormente, eles passavam a ter até uma colchonete, e tudo, mas 

quando eu fui, que era em 69, era no, não chegava nem ser colchonete, 

era quase um pano no chão e jornal embaixo, então era uma coisa, assim, 

horrorosa. E depois é que foi, que as pessoas que foram, posteriormente, 

falam que chegavam a ter, já ter, não só colchão, como um tipo de cama, 

ou alguma coisa que as pessoas podiam ficar (...) (LOBO, 2014b: 9). 

A situação mobiliar das celas do Edifício 1 era semelhante, envolvendo, quando muito, 

colchões e cobertores. 

No DOPS [DEOPS/SP] eram colchões de palha, na OBAN [DOI-CODI/SP] 

eram os colchões que eles roubavam das nossas casas (...) eu fiquei num 

colchão que era da minha casa, era do meu pai e da minha mãe. E eles 

botavam no chão, então você ficava ali, né. (...) Porque minha casa foi 

saqueada (...) colchão, essas coisas, eles puseram ali, mas roupa, relógio do 

meu pai, sapato meu, do meu pai eles roubaram pra eles. E os caras 

colocam a roupa que meu pai, roupa minha (...) É, porque não ficou com 

nada, não ficou com nada. E eles me deram, lá na OBAN, me deram um 

cobertor que tinha lá na minha casa, que era um cobertor feito de retalhos 

que a minha mãe tinha feito (...) que eles acharam que (...) não tinha valor 

e me deram aquilo ali (...) (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 
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A diferença é que existem relatos de que ali os presos conseguiam ter acesso a diferentes 

objetos, como papel, caneta, lápis etc. através dos carcereiros e de outros presos.  

(...) a gente conseguia [se pedissem, podiam conseguir objetos como papel, 

caneta] (...) Mesmo no DOPS [DEOPS/SP] tinha os carcereiros mais 

bonzinhos e aqueles mais, né. (...) E tinha muita rotação de preso (...) tinha 

gente que era preso na rua com uma caneta, aí chegava lá, tirava a roupa, 

mas a tua camisa, a tua blusa tava com a caneta, outro levava um papel 

(...) Então só responder tua pergunta como é que a gente tinha papel. Tinha 

esses papéis que sobravam, que o cara te dava pra escrever, você ficava 

com uma parte, escondia, entendeu? (Maurice Politi, relato oral, 

18/10/2018). 

Frei Tito menciona em um documento escrito por ele, que denuncia as torturas que 

sofreu quando detido, um gesto de generosidade de outro prisioneiro na carceragem do DOI-

CODI/SP: “Um preso, na cela ao lado da minha, ofereceu-me copo, água e cobertor.” (BETTO, 

1987: 191). Maria Amélia, por sua vez, conta aos risos como um prisioneiro (Zé Duarte), que 

estava em outra cela, conseguiu lápis e papel naquele lugar e escreveu um bilhete “pregando 

uma peça” em um dos carcereiros:  

(...) o Marechal [um dos carcereiros] (...) ele não percebeu que o velho [Zé 

Duarte] botou um papel no bolso dele. E quando chegou lá na sala de tortura. 

O Marechal levava a gente pra sala de tortura e o Marechal, ele tinha, ele sofria 

de rinite (...) ele tinha sempre, tirava um lenço e ficava espirrando, espirrando. 

Sempre. Era a característica dele (...) ele foi tirar o lenço e saiu um papel e os 

torturadores, bom, quando lê que era a Internacional, gente (...) ficaram 

morrendo de ódio do Marechal (...) “Como você deixou [colocarem isso no 

seu bolso]? Quem é que pode ter posto?” (...) eles pensaram assim: “Só pode 

ser o velho [Zé Duarte]!” (...) e aí foram em cima dele. Daí uma hora todo 

mundo começou, falou: “Nossa, mas como que consegue papel?”, né, os 

presos. “Como consegue papel e lápis aqui? Eu também queria escrever!”. 

Porque aí todo mundo quis, né, escrever, né. [risos] Aí, ele [Zé Duarte] contou, 

aí ele contou bem alto, assim, como se ele tivesse contando (...) sei lá, pro teto: 

“Eu falo com eles assim, eu sou uma pessoa que tô presa, mas meu 

pensamento não fica preso. Eu já falei pra eles, meu pensamento não fica 

preso. Eu preciso de manifestar meu pensamento. Quando eu falo, eles falam 

pra eu calar a boca porque eles não querem ouvir minha fala. Então, falei 

com eles, então, me dê lápis e papel porque aí eu escrevo”. Então [risos] 

foi assim que ele conseguiu [risos] lápis (...) pra ele calar a boca. (Maria 

Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

Conseguir objetos tão simples e, ao mesmo tempo, tão importantes nesse contexto por 

meio de outros presos em atos de solidariedade ou por meio dos carcereiros, depois de muita 

insistência e de enfrentar a possibilidade de represália, era uma forma importante de resistência 

porque significava, mesmo que minimamente, uma melhoria do “estar-no-mundo” naquele 

lugar opressivo. Um simples cobertor podia aliviar o frio e um lápis e papel podiam ajudar a 
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passar o tempo (distração), a “desmoralizar” o carcereiro que levava os presos para a tortura ou 

a mandar um aviso para os familiares. O interessante é que, como a seguinte história de Maurice 

alerta, ações de solidariedade e resistência também podiam envolver os próprios agentes do 

Estado:  

(...) eu apavorado, jovem (...) eu tinha vinte anos (...) eu fiquei muito 

preocupado com o que meus pais podiam pensar [quando foi preso pelo DOI-

CODI/SP] (...) eu comecei a militar na política estudantil e eles [pais] não 

sabiam de nada. Quando eu fui preso, eles me perguntaram o endereço, eu dei 

meu endereço porque (...) assim meus pais sabem onde é que eu tô. E foi 

efetivamente assim que eles souberam por que a polícia invadiu a casa (...) eu 

também tinha esquecido que tinha muito material lá, acabei me 

comprometendo, né (...) aí que fiz uma coisa (...) uma coisa totalmente 

irresponsável. (...) A minha língua materna é francês (...) na minha 

ingenuidade juvenil, né, falei, se eu escrever uma carta em francês eles 

não vão entender e chamei um guarda. Porque quem fazia a guarda das 

celas eram “recos” (...) recrutas (...) pessoal que era convocado pro 

exército, tinha 18 anos (...) aí eu fiz amizade com um guarda (...) eu chamei 

e perguntei pra ele se ele podia levar um bilhete pra minha casa (...) e 

nesse bilhete eu falava pros meus pais em francês (...) que eu, sim, era 

militante. Eu tava ali, na tortura, tava dizendo que eu não era... era um 

estudante que não tinha nada a ver com a organização. (...) então eu tava de 

certa forma me contradizendo. E não é que essa pessoa levou esse bilhete 

pro meu pai (...) E eu falei pra ele “você vai ser recompensado.”. Meu pai 

inclusive quis dar dinheiro pra ele e ele não aceitou. (...) isso também é 

uma lembrança boa. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Além das dificuldades relacionadas à temperatura, ventilação e aos objetos e mobílias 

aos quais os prisioneiros tinham acesso, a lotação das celas, que variava muito devido à alta 

rotatividade de presos no local, também podia ser problemática. Pelos relatos, às vezes as celas 

ficavam cheias e às vezes vazias. Em uma cela lotada, tem-se diversos problemas como a 

questão de limpeza do local, falta de espaço e de conforto. Um exemplo disso é que, de acordo 

com Darci, dependendo da lotação, as presas tinham que fazer revezamento para dormir na cela.  

[a lotação] Depende, porque assim, tinha hora que tinha muita gente, tinha 

hora que não tinha. Mas ali tinha uma... uma alta rotatividade. No DOPS 

[DEOPS/SP] não, você ficava vários meses lá. (Ivan Akselrud de Seixas, 

relato oral, 05/10/2018).  

A cela feminina era uma só, se tinham [presas]... eram cinco, eram cinco! 

Se eram vinte, eram vinte! A gente, conforme a época, se revezava...é 

verdade, para dormir. E justamente nessa época eu passei a ser menos 

torturada. (MIYAKI, 2013: 53). 

Ao mesmo tempo, como a rotatividade no local era alta, a preocupação sobre a presença 

de um espião também era alta e isso gerava desconfiança. Algo perigoso já que a relação entre 

os presos, como já vimos no caso do DEOPS/SP e como veremos a seguir, era de vital 
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importância para o equilíbrio emocional, psíquico dos mesmos (tanto que a solitária no DOI-

CODI/SP funcionava como uma forma de violência específica). 

Eu fiquei um mês, então várias pessoas entravam e saíam (...) a maioria de 

pessoas que entravam presos a gente não conhecia porque a gente era tão 

fechado na (...) organização, que cada um conhecia duas ou três pessoas 

(...) E sempre tinha aquela desconfiança, né, de que “Será que é 

[militante]? Será que é polícia?” (...) Então, eu lembro de ter passado por 

muita gente. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

No quesito limpeza, as instalações do DOI-CODI/SP também deixavam a desejar, pois 

eram insalubres.  

 (...) eu fiquei sendo torturada quinze dias. Nesses quinze dias (...) você era 

jogada num colchão cheio de sangue, sujo, nossa! E ainda ficava assim (...) 

[pensando] quem ficou nesse colchão morreu, eu vou morrer também. Eu 

tinha aquela sensação que eu ia ser morta por eles. (Maria Amélia de 

Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

Um soldado carregou-me até a cela 3, onde fiquei sozinho. Era uma cela de 

3 x 2,5mts, cheia de pulgas e de baratas. Terrível mau cheiro, sem colchão 

e cobertor. Dormi de barriga vazia sobre o cimento frio e sujo. / Na cela 

cheia de lixo encontrei uma lata vazia (...). (BETTO, 1987: 190-191 / 194). 

 Frei Tito é o único que fala sobre o mau cheiro das celas desse COD. Assim como 

ocorreu em relação ao DEOPS/SP, os ex-presos mencionam a sujeira desses cômodos e de seus 

objetos, mas não mencionam odores desconfortáveis, o que, como foi discutido, pode estar 

relacionado ao fato de que esse aspecto sensorial desses ambientes não os afetava de forma 

muito significante a ponto de se tornar algo relevante em suas construções mnemônicas.  A 

única pessoa que menciona mau cheiro além do Frei Tito é Maria Amélia, que conta como as 

salas de tortura tinham um odor desagradável devido às fezes, urina, sangue e suor: 

(...) e o Comandante do II Exército comendo aquela comida lá [no refeitório 

do Edifício 1], ouvindo os gritos dos presos sendo torturados, aquele mau 

cheiro de sangue, de suor, de fezes, de urina (...) (Maria Amélia de Almeida 

Teles, relato oral, 16/10/2018). 

A manutenção da higiene pessoal dos prisioneiros no órgão também era precária, sendo 

que era inexistente o acesso a produtos de higiene básicos (que os presos no DEOPS/SP podiam 

conseguir por meio das visitas):  

(...) eu passo a ter hemorragias (...) Oral, vaginal, tal...e, evidente, não 

tinha Modess [absorvente íntimo]. Não tinha nada! Bom, sangue da boca 

você vai cuspindo. Aí, único...o jeito que eu tinha era ficar segurando uma 

calcinha. Imunda! Cheia de sangue! E mesmo quando eu vou para a cela, 
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que tem as companheiras, aí elas me arrumaram uma calcinha. Outra 

calcinha. Então uma eu usava para segurar o sangue, e lavava e punha 

molhada. Voltava a pôr molhada. (MIYAKI, 2013: 37). 

A situação na cela feminina era um pouco melhor porque era a única que contava com 

chuveiro e, assim, com água quente, o que resultava na possibilidade das presas tomarem banho 

em dias frios. Já a situação de higiene pessoal no Edifício 2 era muitíssimo pior, pois nas salas 

onde os presos ficavam detidos não tinha banheiro. Como Maria Amélia relata: “Ali você pra 

ir fazer qualquer coisa, você tem que chamar um carcereiro, ele abre a porta se ele quiser 

e você vai lá na ponta [no banheiro – cômodo 13].” (Maria Amélia de Almeida Teles, relato 

oral, 16/10/2018). Sua irmã Criméia também teve problemas quando esteve nesse prédio. Pelo 

seu depoimento aqui já colocado, ela só podia ir ao banheiro três vezes por dia para fazer suas 

necessidades fisiológicas, o que a obrigou fazê-las muitas vezes na própria “cela”. E em todos 

os dias que esteve lá, Criméia não tomou banho. (SÃO PAULO, 2015). Isso tudo implica uma 

vivência sensorial (tátil, estética, olfativa e gustativa) degradante nesses espaços, inclusive na 

solitária. 

Na solitária (X0) as condições de higiene dos detentos também eram péssimas, afinal 

não havia pia e chuveiro, apenas uma privada turca. Além disso, lá “(...) era completamente 

escuro.” (MIYAKI, 2013: 49) e sem nenhuma ventilação. O isolamento e a escuridão completa 

serviam para desorientar os presos a ponto de fazê-los perder a noção de tempo/espaço.  

E, depois de um tempo, quando eu voltei lá no [DOI-CODI/SP], fui levado de 

volta pra lá em 72, né, um ano depois, na greve de fome [da qual ele participou 

no Presídio Tiradentes], eu já vi a “cela forte” [colocaram o Ivan na “cela 

forte”] (...) X0 era a “cela forte”, né. A “cela forte” não tinha ventilação. 

Então quando você entrava era tudo preto, né. Era um negócio que tinha 

um metro de largura por acho que dois metros de comprimento, três. No fundo 

tinha o vaso de... de usar, né, esse vaso de acocorar. E quando você entrava, 

éee... eles fechavam a porta, você tava olhando pro fundo, eles fechavam a 

porta atrás de você, que era a porta com, é, revestimento de metal, né, madeira 

com metal. Na hora que eles fechavam, ficava tão escuro que você não 

sabia, mesmo olhando pro fundo  da cela, você não via mais nada. Você 

não conseguia se referencializar de tão escuro que era. Além disso, não 

entrava ar. Então você tinha que respirar muito pouco, respirar de um 

jeito bem pausado e não gastar o oxigênio que tinha. E eles tinham uma 

rotina que eles, de vez em quando, abriam lá e perguntavam “Tá tudo bem 

aí? Tá vivo?” Na realidade era pra entrar o ar. Aí você mandava os caras 

pra puta que pariu ou, sei lá, e fechavam de novo. Entrou ar e aí você, de 

novo, você tinha que respirar pausadamente pra não usar muito o 

oxigênio. Acho que era uma, uma ou duas vezes por dia que eles abriam. (...) 

A única abertura que tinha é aquele guichêzinho de passar comida. Um 

negócio que tem, sei lá, trinta centímetros por quinze, né, que eles abriam, 

perguntava “Tá tudo bem aí? Tá vivo ainda?” e fechavam (...) você perde a 
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orientação completamente. Tudo. Isso aí não existe [noção de tempo]. 

(Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018).  

 E essa desorientação, para Ivan, resultava na sensação de certeza de morte: “Ali era a 

sensação de você, você vai morrer. Você tá na mão dos monstros que vão te matar.” (SEIXAS, 

2014). Ou seja, a solitária cumpria muito bem a sua função: a desestabilização do detento. 

 Quanto às luzes das celas, segundo Joffily (2008) e Maurice, elas ficavam sempre 

acesas. Mas, de acordo com Elza, na “cela” do Edifício 2 “(...) Não [a luz não ficava acesa], 

ficava escuro. Ficava bem escurinho.” (Elza Lobo, relato oral, 17/10/2018). Já Maria Amélia 

conta que as mulheres na X6 podiam apagar a luz: 

Na nossa cela [cela das mulheres] a gente podia desligar [a luz]. Mas a 

claridade era a mesma, né, porque era assim, a cela tinha a grade, a porta era 

uma grade, entra a claridade (...) tinha uma janela do lado da porta que era 

também claridade que entrava, né. Você entendeu? Então não tinha [escuro]. 

(Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

Isso tudo me leva a pensar que as luzes ficavam constantemente acesas na área da 

carceragem do Edifício 1 (com exceção da cela feminina), enquanto no Edifício 2 essa regra 

parece não ter sido aplicada. Talvez isso se deva ao fato de que, no Edifício 2, os presos ficavam 

naquelas salas (“celas”) com a porta fechada para serem isolados e permanecerem escondidos, 

pouco importando se a luz ficava acesa ou não, pois não havia a necessidade de vigilância óptica 

do interior daquele espaço. Já na carceragem, como a quantidade de presos era maior e ali era 

o local principal de detenção, a vigilância do que ocorria dentro das celas era fundamental. Por 

isso suas portas eram de grades, as luzes ficavam acesas e, supostamente, os carcereiros tinham 

que ficar constantemente se movimentando em frente a elas observando-as. Soma-se a essa 

necessidade de vigilância, a estratégia de dificultar o descanso dos presos deixando as luzes 

sempre acesas. Mesmo tendo a X6 como exceção à regra, devido às características físicas do 

espaço da carceragem, parece que não fazia muita diferença a luz dessa cela ser apagada, pois 

o ambiente continuava claro. Ou seja, a carceragem tinha “(...) uma atmosfera de um tempo 

sem descanso.” (JOFFILY, 2008: 228) que afetava todos os prisioneiros por meio da privação 

sensorial do escuro. 

A qualidade da comida, servida três vezes por dia, também era baixa e, segundo os 

relatos, nem um pouco saborosa: “Então eu fiquei ali, eles levavam, jogavam o prato de 

comida, que era uma gororoba horrorosa, que você não, praticamente, não tinha condições 
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de comer (...).” (LOBO, 2014b: 9). Maurice conta que as refeições eram, na realidade, 

quentinhas: 

No DOI-CODI [SP] nós éramos alimentados com (...) foi a primeira vez (...) 

uma das primeiras versões do que se chama hoje uma quentinha (...) no DOI-

CODI [SP] era essas quentinhas que a gente recebia de manhã, de tarde 

e de noite. (Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Ieda também fala sobre a alimentação dos presos no DOI-CODI/SP e como, quando foi 

obrigada a trabalhar na cozinha com outras presas, tentou aprimorar as refeições, o que inclusive 

acabou se tornando uma ação de resistência. 

Eles tinham me obrigado a comer e eu me lembro que eu comi. 

Trouxeram comida num prato de plástico lá, duas rodelas de pepino, que 

aquilo achei que descia com um copo de kisuco, doce que uma desgraça. / 

Aí um dia chegaram e disseram assim, a Maria Helena e a Pedrina ainda 

estavam lá: “Pedrina, Fanny e a Maria Helena pra cozinha.” Eu e a Iara 

ninguém combinou nada [risos] pulamos na frente: “Elas não vão!” A minha 

mãe não vai, porque eles queriam que a minha mãe fosse servir na cozinha 

junto com a Maria Helena, porque era para quebrar a moral. / Nós fomos 

pra cozinha, nós começamos a ver o seguinte, que lá nós tínhamos um certo 

poder entre aspas, porque nós observamos: primeiro comiam oficiais e 

delegados. Depois comiam arraia, que vinha em seguida. Depois vinha 

arraia menor, depois os cachorros, as mulheres [presas] e depois os 

homens [presos]. Era o que sobrava de comida pros moços, pros meninos. 

O que nós começamos a fazer? (...) Vinha pronta aquela comida quando 

chegava e tinha um sargento que cuidava da cozinha, mas ele estava 

pouco se lixando. Nós pegávamos ovos, carnes e faziam no prato dos 

meninos. Botavam embaixo ovo, carne, salada. Eles começaram 

estranhar. Mas muito desses moleques devem achar que a gente era o fim da 

picada, porque serviu a repressão. Eu não ia apanhar, nem ia morrer, nem 

deixar a minha mãe morrer, nem ninguém morrer por causa de uma bobagem 

dessas. A gente aproveitou aquilo pra dar comida pra eles [presos]. 

(SEIXAS, Ieda, 2014: 19 / 28 / 29). 

Mesmo que as refeições fossem servidas três vezes ao dia, isso não significa que todos 

os presos se alimentavam. Como Joffily (2008) salienta, a privação alimentar era um dos 

métodos de tortura do DOI-CODI/SP. De acordo com os relatos de alguns ex-presos políticos, 

eles não comiam suficientemente na época na qual eram submetidos sistematicamente às 

sessões de tortura: “(...) a tortura no DOI-Codi do II Exército poderia durar um período de uma 

semana a um mês, aproximadamente. Gradualmente, a tortura era intensa nos primeiros dias e 

ia diminuindo nas semanas seguintes. Contudo, houve casos em que sua duração foi maior.” 

(TELES, 2011: 121).  Nesse período de tortura mais intensa ou sistemática eles ficavam sem 

comer porque a refeição não era ofertada ou porque não tinham condições físicas e psicológicas 

para isso. Darci, em seu depoimento para CNV, menciona a privação alimentar pela qual 
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passou: “(...) foi assim a época em que era tortura...praticamente direto (...) você está sem 

água e sem comida.” (MIYAKI, 2013: 25). 

(…) porque na tortura você emagrece muito, nossa, porque você não 

consegue comer (…) quando você tá comendo os caras “Ó, come pouco 

porque você vai pro “pau de arara”.” Então, que dizer, você perde [o 

apetite]… como é que você vai comer? Então tinha hora que você sentia 

quase que ia cair de, de fraqueza. (Maria Amélia de Almeida Teles, relato 

oral, 16/10/2018). 

Na quarta-feira, fui acordado às oito horas. Subi para a sala de 

interrogatórios, onde a equipe do capitão Homero me esperava. Repetiram 

as mesmas perguntas do dia anterior. A cada resposta negativa eu recebia 

cutiladas na cabeça, nos braços e no peito. Nesse ritmo prosseguiram até o 

início da noite, quando me serviram a primeira refeição naquelas 48 

horas: arroz, feijão e um pedaço de carne. / Na quinta-feira, três policiais 

acordaram-me à mesma hora do dia anterior. De estômago vazio, fui para 

a sala de interrogatórios [de tortura – Frei Tito foi torturado na cadeira-

do-dragão e no pau de arara]. / Às 14 horas, encerraram a sessão. 

Carregado, voltei à cela, onde fiquei estirado no chão. (...) Às dezoito horas 

serviram o jantar, mas não consegui comer. Minha boca era uma ferida 

só. (BETTO, 1987: 191 / 192 / 193). 

Outro ponto interessante sobre a alimentação no DOI-CODI/SP é que ela serviu como 

uma ferramenta sensorial importante de disciplinação dos detentos na criação do cotidiano do 

órgão repressivo, a ponto deles próprios se sentirem de fato controlados, condicionados. Com 

a comida, os agentes buscavam incitar determinados sentimentos e necessidades nos presos que 

influenciavam as suas experiências diárias. Por exemplo, quando os presos não recebiam 

alguma das três refeições isso podia indicar que eles seriam torturados, antecipando assim o 

sofrimento do suplício corporal: 

Também Pavlov71, né, era quando os caras, éee... chegava a comida e eles 

mexiam na gaveta onde tinha os garfos, né. E aí você ouvia aquele barulho 

e você já sentia uma puta fome, você não tava com fome (...) Era 

Pavloviano mesmo. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

(...) fevereiro de 72. Eu já não estava sendo torturada muito não. Era 

assim...eu estava na cela, de manhã, se me davam café (...) Eu sabia que 

não ia ser torturada. (...) Se não me davam café, eu já ia logo cedo para a 

tortura. Se não me davam almoço, a mesma coisa. Entendeu? Então a 

gente parece um cão condicionado. Não, é verdade. (MIYAKI, 2013: 51). 

 
71 Aqui Ivan faz referência à teoria de Condicionamento Respondente desenvolvida por Ivan Pavlov que trata 

basicamente do condicionamento comportamental por meio de estímulos externos (RIES, 2003). RIES, B. 2003. 

Condicionamento respondente: Pavlov. In: LA ROSA, J. (Org.). Psicologia e educação: o significado de 

aprender. 7ª Ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, pp. 39-56.  
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O controle da comunicação entre os prisioneiros também foi uma tática essencial na 

tentativa de se criar um ambiente mais hostil no DOI-CODI/SP e de reduzir a capacidade de 

resistência de seus detentos. Isso fica visível na forma como os espaços dos dois edifícios foram 

utilizados, dificultando o contato entre eles e facilitando a vigilância dos agentes. E é por meio 

da Análise Gamma que essas problemáticas serão discutidas.  

Comecemos pelo Edifício 2. Ao contrário do DEOPS/SP, boa parte dos 260 m² desse 

imóvel foi destinada para os espaços de circulação dos agentes estatais: as salas que abrigaram 

as equipes de análise, o comando do órgão e talvez uma enfermaria (cômodos 15, 7 e 8), o 

cômodo onde supostamente era realizada a identificação dos presos (4), o depósito de armas (3) 

e a cozinha (cômodo 1). Apenas 48 m² foram destinados especificadamente para as salas de 

interrogatório, detenção e tortura. Por isso, apesar de serem numerosas por se tratar de 7 dos 20 

cômodos do prédio, elas eram muito pequenas. Essa utilização da metragem do espaço interno 

do prédio faz todo sentido quando nos damos conta de que ele era muito mais do que apenas 

um local de detenção e tortura. Afinal, ali dentro também eram desempenhadas outras 

atividades essenciais ao funcionamento do DOI-CODI/SP, ligadas a procedimentos 

burocráticos, de inteligência e de logística. Mas como foram realizadas as escolhas das 

atividades que seriam desenvolvidas em cada um dos cômodos? Para responder essa pergunta 

precisamos estudar com mais cuidado o posicionamento de cada um deles e a forma como eram 

acessados (Figura 59).  

Figura 59 – Gráfico de Análise Gamma do Edifício 2 do DOI-CODI/SP. 
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Na Figura 59, por exemplo, é possível observar que os cômodos que estão no nível mais 

superficial e de mais fácil acesso (nível 1), destacados em verde, são espaços que não eram 

ocupados pelos detentos. O cômodo 4, onde possivelmente era realizada a identificação dos 

presos, era um local onde eles deviam ficar por muito pouco tempo e sob vigilância. E como 

esse era um ato meramente burocrático, não era problemático ocorrer em um lugar tão acessível 

e que pudesse ser visualizado por pessoas que estivessem dentro do prédio da delegacia e no 

pátio que ficava entre os edifícios 1, 2 e 3.  

O mesmo não pode ser dito dos locais nos quais os presos “isolados/escondidos” 

ficavam detidos e nos quais ocorriam os interrogatórios, onde informações sobre a segurança 

nacional eram extraídas. Por isso, as salas destinadas a interrogatório e detenção, destacadas 

em amarelo, estão no nível 4, em uma profundidade intermediária. Junto delas também há um 

banheiro masculino (nº 13) e o cômodo 7, que era ocupado por agentes do órgão, sendo utilizado 

como uma enfermaria ou local de processamento de informação. Já a pequena sala com 

armários (cômodo 8), que está em um nível maior de profundidade (nível 5), devia ser um 

espaço mais privado ligado às atividades desenvolvidas no cômodo 7, pois está localizada 

dentro dele. Além de todos esses cômodos serem espaços que não eram visíveis para as pessoas 

que estivessem circulando no pátio ou no prédio da delegacia, eles eram mais difíceis de serem 

alcançados devido à profundidade na qual estão inseridos e ao fato de existir apenas um único 

caminho de acesso: por meio de dois lances de escada e do corredor nº 6. Essas características 

tornavam possível controlar com mais facilidade quem entrava e saía desse andar (obs.: a 

chance de fuga dos detentos a partir desse andar era muito menor comparada com a chance de 

fuga a partir do andar térreo). E, considerando as atividades implementadas ali, esse controle 

de movimentação era essencial.  

As salas de tortura do 3º andar, os banheiros onde algumas presas ficaram detidas 

(cômodos 19 e 20) e a sala que chegou a abrigar o comando do órgão (cômodo 15) estão ainda 

mais isolados, nos últimos níveis de profundidade (níveis 5 e 6), e também com apenas uma 

única via de acesso: por meio de vários lances de escadas e do corredor 14. Se o acesso era mais 

difícil, isso significa que o controle das pessoas que circulavam nesse andar era ainda maior, o 

que reflete inclusive a importância desses cômodos e do que acontecia ali. Nas palavras do 

próprio Ivan “(...) ali (3º andar) era o local mais violento que tinha, mais pesado.” (SEIXAS, 

2014b). Percebe-se então que, assim como no Club Atletico analisado por Zarankin, aqui o 

suplício também aumentava à medida que se avançava para dentro do prédio: no pátio em frente 
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ao imóvel já ocorriam agressões, no 2º andar havia as salas de interrogatórios e as “celas” 

improvisadas onde também ocorriam espancamentos, até que finalmente, no 3º e último andar, 

a violência e o suplício atingiam seus ápices com as torturas sistemáticas.  

Outra característica curiosa da espacialidade do Edifício 2 é que, no 2º e 3º andar, os 

cômodos das equipes (nº 7 e 15) e dos banheiros (nº 13,19 e 20) ficavam nas extremidades dos 

corredores 6 e 14. Mas por quê? Bom, pela posição das portas das salas 7 e 15 era possível 

observar e vigiar, sem precisar sair dessas salas, quem subia/descia as escadas e quem 

entrava/saía pelas portas de todos os outros cômodos dos andares (Figura 60). Por outro lado, 

dentro dos cômodos restantes, se as portas ficassem abertas, só era possível ver uma parcela 

pequena do corredor que ficava de frente para suas portas. Em alguns casos, como das salas 9, 

10 e 17, era possível ver as escadas (ver Figura 51).  Do cômodo 12 era possível ver o banheiro 

que ficava de frente para ele (cômodo 13 - ver Figura 52) e vice-versa:  

Então ela [Maria Amélia] conta que ela ficou presa nesse quarto [cômodo 

12] (...) porque em frente tinha um banheiro masculino, né [cômodo 13]. 

E, como é um lugar só de homem, aí ela conta que, muitas vezes, os homens 

entravam no banheiro e deixavam a porta aberta. Típico de homem (...). 

(Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

E de dentro do banheiro nº 19 só era possível ver o banheiro nº 20 e vice-versa. Conclui-

se então que a visibilidade privilegiada dos cômodos 7 e 15, aliada às suas grandes dimensões, 

com certeza foi definitiva no desígnio desses lugares para serem as salas das equipes do DOI-

CODI/SP.  

Figura 60 – Fotos do campo de visibilidade dos cômodos 7 e 15, respectivamente, do Edifício 2 do DOI-

CODI/SP. 
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Em relação ao posicionamento dos banheiros, como esse prédio não foi construído para 

detenção em si, eles devem ter sido colocados no final dos corredores por uma questão de 

privacidade. Afinal, nessa localização, possíveis aromas e sons resultantes da utilização desses 

cômodos afetariam o menor número possível de salas em seus respectivos andares. E, como já 

discutido, na sociedade ocidental, moderna e industrial, o controle dos cheiros e dos fluídos 

corporais remete a questões de higiene pessoal, de educação e de civilidade, o que reforça a 

hipótese de privacidade levantada acima. No entanto, enquanto centro de detenção e tortura, o 

posicionamento desses banheiros também era perfeito, pois eles eram os cômodos que estavam 

mais afastados espacialmente das escadas, o que devia dificultar a fuga dos prisioneiros quando 

iam utilizar essas instalações. Ao mesmo tempo, obrigar os agentes a atravessar todo o corredor 

para utilizar os banheiros nos dois andares, ajudava a manter uma movimentação em frente às 

portas das salas de tortura/detenção/interrogatório, o que também devia inibir qualquer tentativa 

de fuga. 

Só que a facilidade de vigilância proveniente do posicionamento espacial desses 

cômodos não devia afetar apenas a intenção de fuga dos detentos, devia afetar também a 

intenção de comunicação entre eles quando estavam em salas diferentes. Em nenhum, 

absolutamente nenhum dos relatos por mim coletados e/ou analisados há qualquer menção de 

tentativa de comunicação entre os presos que estavam em diferentes “celas” nesse edifício. 

Talvez isso se deva ao fato de que, de acordo com as análises sensoriais, a comunicação verbal 

baixa entre as salas não era clara, ou seja, os presos de outras “celas” poderiam escutar que 

alguém estava sussurrando/cochichando, mas não conseguiriam distinguir o que exatamente 

estava sendo falado. Dessa forma, para conseguir se comunicar com alguém nas salas ao lado, 

os detentos teriam que utilizar a comunicação verbal usual. O problema é que, usando a 

comunicação verbal usual, pelas análises realizadas, os agentes presentes nos corredores ou nos 

cômodos 7 e 15 conseguiriam escutar a tentativa de comunicação e reprimiriam. Tem-se 

também a questão da visibilidade limitante dos cômodos que eram utilizados como celas, pois 

do interior dessas salas era impossível ver quem estava na sala ao lado. Sem contar que, segundo 

os depoimentos de Maria Amélia e Darci, nesse imóvel também havia carcereiros.  

Maria Amélia, em um relato aqui já colocado, afirma que, quando detida no Edifício 2, 

ela tinha que chamar o carcereiro para ir ao banheiro, pois na sua “cela” não tinha instalações 

sanitárias. Darci, por sua vez, se lembra até dos nomes dos carcereiros:  
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(...) então, daquela cela que eu ficava isolada [em uma das salinhas do 

Edifício 2], que eu tinha que subir umas escadas, tinham dois carcereiros: 

o Marechal (...) E o Casadei [Altair Casadei]. O Casadei, ele era assim (...) 

de uma brutalidade, de um sadismo! É até estranho eu fazer comparação. E 

o Marechal era menos, ou melhor, ele não era sádico. O Marechal, ele 

praticamente, me carregava para descer e subir as escadas. O Casadei, 

ele empurrava, tanto que eu ia caindo. (...) não sei se era compaixão, você 

entendeu? Agora, para um cidadão, ainda que seja carcereiro, só carcereiro, 

não torturar...para um cidadão ficar ouvindo os gritos de gente sendo 

torturada, há conivência. É uma conivência! Até eu acho estranho fazer essa 

comparação, mas é que havia uma diferença realmente. (MIYAKI, 2013: 36). 

A presença de carcereiros implica que os presos eram vigiados de maneira constante. E, 

se considerarmos que os detentos mantidos ali estavam em uma situação muito específica, de 

isolamento mesmo (com exceção das mulheres que ficaram ali antes de uma cela no Edifício 1 

ter sido especialmente designada como cela feminina), então a intolerância relacionada às 

tentativas de comunicação devia ser bem mais intensa nesse espaço. Por isso não há relatos de 

tentativas de comunicação no Edifício 2.  

Tudo isso aqui apontado reafirma que por mais que o Edifício 2 não tenha sido 

construído como um local de detenção e tortura, ele, com certeza, foi muito bem utilizado como 

tal. 

Mas e o Edifício 1? Como a sua configuração espacial ajudou a controlar a 

movimentação e o contato entre os presos na área da carceragem? 

Com mais ou menos 250 m² (quase do mesmo tamanho de todo o Edifício 2), o espaço 

reconhecido pelos ex-presos políticos localizado no térreo do Edifício 1 tinha 13 cômodos. Esse 

número mais baixo de cômodos, comparado ao Edifício 2, pode estar relacionado ao fato de 

que cerca de 189 m² foram destinados especialmente para as celas, a solitária e os cômodos que 

davam acesso a elas (o pátio interno com seus dois corredores e o corredor nº 1). O restante da 

metragem (por volta de 60 m²) foi cedido ao alojamento dos soldados, à sala de tortura nº 13, 

ao corredor nº 12 e à escada que levava ao 2º andar. Ou seja, boa parte dos 250 m² foi composto 

por cômodos especificadamente atrelados à função de detenção, bem diferente do Edifício 2, 

que teve que abrigar em seus 260 m² um leque de atividades mais diversificado, englobando 

várias funcionalidades. Isso acabou se refletindo também no tamanho dos cômodos, as celas do 

Edifício 1, por exemplo, eram bem mais espaçosas que as “celas” do Edifício 2 (mais que o 

dobro). Todavia, apesar dessas diferenças entre os dois prédios, a disposição espacial de seus 

cômodos, em alguns aspectos, é semelhante (Figura 61). 
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Figura 61 – Gráfico de Análise Gamma do Edifício 1 do DOI-CODI/SP. 

 
 

Assim como no Edifício 2, as celas, destacadas em amarelo no gráfico, nesse caso 

também estão em um nível de profundidade intermediário (3º nível), sendo que para alcançá-

las era necessário passar, necessariamente, pelo corredor 1 e por um dos corredores 3 e 7, 

dependendo do posicionamento de cada uma delas. Conclui-se então que o espaço da 

carceragem no Edifício 1 também ficava mais isolado e não era distributivo. Portanto, o acesso 

às celas não era tão simples.  

No 1º nível estão os corredores que davam acesso ao interior do prédio (nº 1 e 12), que 

eram interligados e que serviam como pontos de controle de quem entrava e saía da área da 

carceragem e da área onde havia as salas de tortura (cômodos 13, 16 e 18). O interessante é que 

a ligação entre os corredores 1 e 12 devia facilitar o trânsito entre essas duas grandes áreas sem 

afetar a capacidade de vigilância da movimentação, já que a área de tortura, assim como a das 

celas, pelo que o gráfico mostra, também não era distributiva.  

No 2º nível, destacados em verde, estão os corredores do pátio interno (nº 3 e 7), o 

alojamento e a solitária (X0). Bem como aconteceu no DEOPS/SP e no Edifício 2, o cômodo 

ocupado por agentes (o alojamento) aqui também está em um dos primeiros níveis de 

profundidade. Inclusive, a sua porta ficava muito próxima espacialmente da entrada/saída do 

prédio no corredor 1, o que tornava mais prática a movimentação dos soldados para dentro e 

fora do imóvel, sem ter que passar perto das celas. Ao mesmo tempo, a posição do alojamento 

logo na entrada do corredor 1 aumentava a circulação de soldados por ali, o que talvez ajudasse 
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a inibir qualquer tentativa de fuga por esse local. Em relação à X0, como geralmente só ficava 

um preso ali por vez e ele ficava isolado, sem conseguir se comunicar com outros detentos e 

sem conseguir ver o que acontecia fora da cela, a sua posição em uma profundidade mais baixa 

não devia apresentar uma ameaça.  

Quanto aos corredores 3 e 7, a criação deles com a construção de um muro no meio do 

pátio foi muito inteligente. Além desse muro dificultar a comunicação entre os presos cujas 

celas ficavam de frente para a outra, reduzindo o campo de visão e funcionando também como 

obstáculo acústico, ele restringiu a possibilidade de movimentação no pátio, estabelecendo os 

caminhos que seriam percorridos nesse local, e isolou mais as celas criando dois espaços 

separados, o que, em última análise, significa aumento do controle sobre os corpos dos detentos. 

Lembrando o que já foi abordado em um capítulo anterior, o isolamento é um dos princípios 

básicos do panóptico e de qualquer instituição disciplinar, assim como o princípio da vigilância 

constante. Nesse caso, a vigilância era efetuada por carcereiros que tinham que ficar se 

movimentando entre os corredores 3 e 7 para observar as celas: “Eles [guardas] tinham a 

obrigação de andar pra lá e pra cá pra vigiar os presos. Não podiam, né [ficar parados].”. 

(Maurice Politi, relato oral, 18/10/2018). 

Esse carcereiro ficava andando (...) ele tinha uma mesinha. A burocracia 

exige, né, uma mesa burocrática ali e uma cadeira. Era no pátio, é. Porque 

no pátio, esse pedaço aí perto da “cela forte” era fechado [era coberto, 

tinha teto] (...) aqui o teto porque dava uma sala lá em cima. (...) o carcereiro 

ficava sentado aqui, de vez em quando sentava, ficava fumando, ficava 

gritando, fazendo qualquer coisa, né. (Maria Amélia de Almeida Teles, 

relato oral, 16/10/2018). 

Na OBAN [DOI-CODI/SP] era assim, era, a carceragem era um lugar 

retangular, tinha celas de um lado, celas do outro e um muro na frente (...) o 

carcereiro tinha uma mesinha que ele ficava ali, dia e noite, só mudava o 

carcereiro, logicamente, éee... sentado ali na mesa, né, botava os pés ali 

em cima, ficava éee... lendo, dormindo e tal (...) quando abria porta, ele 

ouvia, ele ficava em pé e tal pra, pra ver quem tava chegando, né, que 

podia ser alguém, um torturador lá que podia repreendê-lo [por ficar 

sentado]. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

E essa vigilância dava resultado, pois, segundo Maria Amélia, era “Muito difícil 

conversar (...) porque os carcereiros não deixavam, é claro [os presos de celas diferentes 

conversarem].”. (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

 Outra questão relevante em relação à espacialidade do pátio é que o muro, com certeza, 

impactou de maneira diferente a visibilidade das celas. As celas mais prejudicadas pelo muro 
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devem ter sido as X2, X3, X4 e X5 (principalmente as X3 e X4). Quanto às celas X1 e X6, 

como elas ficavam no início dos corredores, quem transitava por eles tinha que, 

necessariamente, passar na frente delas, sendo avistado pelos presos ali detidos:  

Às vezes eu ficava caída naquele colchão [na cela X6], aí passava um 

companheiro da outra cela que ele ia, ele ia [ser torturado]... toda as vezes 

que passava a gente já sabia, passava com o Ustra, tinha o Dr. Ney [capitão 

Ênio Pimentel da Silveira], tinha esse Lourival Gaeta (...) Enfim, vários 

[torturadores], né? Éee... Você via assim “Vai ser torturado.”. (Maria 

Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018).  

Essas celas também tinham uma visibilidade do corredor 1 melhor do que as outras. No 

depoimento de Darci à CNV, ela conta que do cantinho da X6 se podia ver quem era trazido e 

quem saía da carceragem. Enfim, as pessoas que ficavam nas X1 e X6 certamente tinham um 

conhecimento melhor de quem estava ali e por quanto tempo, enquanto as que ficavam detidas 

nas X3 e X4, nesse quesito, eram as mais lesadas. Isso podia influenciar a decisão de onde 

colocar cada prisioneiro, contudo, com os dados coletados eu não consegui chegar a esse nível 

de detalhamento. 

O que mais me intriga é que uma dessas celas de melhor visibilidade foi escolhida para 

ser exclusivamente feminina. A X6 também era a única cela com chuveiro quente, era a que 

estava espacialmente mais perto da saída/entrada do prédio no corredor 1 e a sua luz, segundo 

Maria Amélia, podia ser apagada durante a noite. Darci ainda menciona que a cela das mulheres 

às vezes era aberta para que elas pudessem andar no pátio interno, numa espécie de “banho de 

sol” que não tinha sol por conta do horário em que era realizado.  

(...) de vez em quando, eles tiravam...nós, as mulheres da cela e a gente 

ficavam andando aqui [no pátio interno da carceragem]. Aqui tinham as 

celas. Aqui tinha um muro e aqui tinham as celas. Aqui era a nossa. Então, 

sempre com um carcereiro, evidente, e as outras celas todas trancadas, 

mas a gente andava aqui. (...) quando a gente saía, era o tal do banho de sol 

inicial, que não tinha sol nenhum. (MIYAKI, 2013: 54). 

Mas por que as mulheres tinham tantos “benefícios72” e por que essa cela era a que 

ficava mais próxima da saída do prédio?  

Talvez porque, como provavelmente aconteceu no DEOPS/SP, elas aqui também não 

eram tidas como uma ameaça tão grande quanto os “subversivos” homens. Só que enxergar e 

 
72 Obviamente não existe benefício nenhum em ser sequestrada e permanecer presa em um local extremamente 

violento, sendo submetida a torturas e humilhações. No entanto, como não consegui encontrar uma palavra melhor 

para explicitar o meu raciocínio nesse parágrafo, tive que usar esse termo infeliz.  
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tratar a mulher “subversiva” como um perigo menor pode ter sido uma tentativa de colocá-la 

no lugar do qual ela nunca deveria ter saído: de sexo frágil, delicada e dependente do cuidado 

e da boa vontade masculina (pelo que consta, só havia mulheres na Seção de Investigações do 

DOI-CODI/SP, ou seja, todos os torturadores e carcereiros eram homens). Como é colocado no 

relatório final da CNV, as humilhações e maus tratos aos quais as mulheres eram submetidas 

no aparato repressivo da ditadura eram “(...) acompanhados de referências explícitas ao fato de 

que haviam se afastado de seus “lugares de esposa e mãe” e ousado participar do mundo 

político, tradicionalmente entendido como masculino.” (BRASIL, 2014: 404). Essa insatisfação 

com a mulher “política” pode ser vista no episódio de imposição do trabalho da cozinha às 

presas para humilhá-las. Assim como os “benefícios”, penso que essa imposição também serviu 

como uma tentativa de disciplinação das mulheres “terroristas”, para transformá-las de fato em 

seres “não ameaçadores”, em seres “dóceis”, que assumissem o papel a elas designado pela 

sociedade ocidental. A diferença é que a violência de gênero implementada por meio dos 

“benefícios” da X6 possuía um caráter paternalista.  

Essas colocações são apenas reflexões embrionárias que eu não pude deixar de 

apresentar, mas que, definitivamente, carecem de análises mais aprofundadas que só seriam 

viáveis em uma pesquisa situada na temática da Arqueologia de Gênero, na qual este trabalho 

não se centra.  

Bom, voltando para o gráfico de Análise Gamma, outra semelhança desse prédio com o 

Edifício 2 é o nível de profundidade dos cômodos da “área de tortura”, destacados em vermelho. 

O corredor de acesso a essa área (cômodo 15) está no 4º nível, enquanto as salas de tortura nº 

16 e 18 estão nos últimos níveis (5º e 6º nível). Somando a isso a característica de não 

distributividade, constata-se que esses cômodos, de todos do Edifício 1 aqui analisados, tinham 

o maior grau de isolamento. O problema é que eu não sei como era a disposição dos outros 

cômodos no restante do 2º andar, sendo que, provavelmente, essas salas de tortura podiam ser 

acessadas por pelo menos outro caminho através da utilização da escada localizada na parte 

frontal do prédio, que pertencia ao 36º DP (ver Figura 41). No entanto, segundo Neves (2012), 

havia uma divisão muito bem estabelecida entre os espaços desse andar ocupados pela delegacia 

e pelo DOI-CODI/SP. Essa divisão pressupõe que o acesso às salas de torturas do DOI-

CODI/SP era reservado aos agentes do órgão o que, por sua vez, reforça a ideia de controle 

sobre quem circulava nesses locais, não importando tanto a existência de outros caminhos para 

alcançá-los a partir do espaço ocupado pelo 36º DP.  
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A única exceção ou “anomalia” relacionada à “área de tortura” do edifício é a sala de 

tortura nº 13, destacada em azul na Figura 61. Ao contrário das outras salas de tortura, ela está 

no 2º nível de profundidade e, para complicar ainda mais a situação, está espacialmente muito 

próxima à entrada/saída do prédio localizada no corredor 12. Acontece que a passagem do 

corredor 12 levava para uma área externa murada com guaritas que, ao que tudo indica, só podia 

ser acessada a partir do térreo do Edifício 1 por essa porta. Para chegar a esse local utilizando 

outro caminho, as pessoas deviam contornar o imóvel pelos fundos. Isso sustenta a impressão 

de que essa área externa, próxima à Rua Tutóia, era bem mais reservada e com uma circulação 

menor de indivíduos que o pátio entre os edifícios 1, 2 e 3. Esse pátio devia ser muito 

movimentado e utilizado por várias pessoas, já que estava ligado aos três prédios e ao pátio da 

rua Tomás de Carvalhal. Dessa forma, por mais que o gráfico gamma coloque a sala de tortura 

nº 13 como um cômodo de fácil acesso devido ao seu nível de profundidade, como a área 

externa ao qual ela está próxima aparenta ter sido um local mais protegido e que não era 

utilizado por tantas pessoas, é admissível assegurar que essa sala  ficava, de certa forma, isolada, 

não sendo, portanto, uma “anomalia”. 

Sabe-se então que o Edifício 1 tinha uma configuração espacial similar à do Edifício 2, 

com suas celas localizadas em um nível de profundidade intermediário e com as salas de tortura 

mais isoladas. Além disso, os espaços analisados dos dois prédios, bem como o espaço da 

carceragem do DEOPS/SP, se caracterizavam por serem não distributivos, com corredores que 

funcionavam como pontos de distribuição espacial, lembrando o modelo panóptico. Como 

vimos, no modelo panóptico, somente a partir de um cômodo (em um posicionamento central) 

outros espaços podem ser acessados, cômodo pelo qual é possível exercer o controle de 

movimentação. A diferença é que, em vez da torre central panóptica, nesses prédios havia 

corredores. Enfim, esses imóveis foram construídos e utilizados para segregar. Só que essa 

segregação dos corpos efetuada por meio do espaço desses centros era reforçada por várias 

atitudes e táticas, como a proibição da comunicação entre as celas.  

No caso do Edifício 1, além dos detentos não conseguirem ver quem estava dentro das 

celas adjacentes e não conseguirem ver quem estava nas celas da frente sem subir nas grades 

(por causa do muro), a presença dos carcereiros no pátio era contínua, o que dificultava mais a 

comunicação. Para piorar, a alta rotatividade de presos no local, como já coloquei, fazia com 

que eles convivessem por pouco tempo e isso gerava suspeitas e aumentava o medo da 
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existência de um espião, isolando os prisioneiros ainda mais. Ivan chega a dizer que, quando 

ficou lá, na sua cela havia um espião e que isso causou muita apreensão nos detentos: 

(...) dentro de cela tinha um cara que tava colaborando que a gente percebia 

porque ele... pelo tratamento que ele tinha com os... com os torturadores. 

Então todo mundo ficava com medo de falar alguma coisa ali. (Ivan 

Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

O resultado disso tudo foi a criação de um ambiente complexo que diminuía muito as 

oportunidades de comunicação visual e sonora entre os prisioneiros de diferentes celas. Os 

relatos dos ex-presos políticos atestam essa dificuldade e apontam para uma situação nada 

semelhante à do DEOPS/SP. Para Maurice, por exemplo, a comunicação visual com presos que 

passavam pelos corredores 3 ou 7 era a melhor possibilidade de contato:  

Ali [no DOI-CODI/SP] era muito difícil, era mais difícil [se comunicar]. 

Você via muito, mas você falava pouco. Por que que via muito?  Porque se 

saía um preso desse... todos esses presos que tavam aqui, eles saíam pra 

interrogatório. Então eles atravessavam o pátio (...) a sua cela era no pátio 

praticamente, então você via muita gente [no corredor]. (...) Falar era 

difícil, que eu me lembro (...) só comunicação visual, comunicação 

[verbal] com o pessoal das suas celas sim, mas com outros não. (Maurice 

Politi, relato oral, 18/10/2018). 

 Já Maria Amélia fala indiretamente do campo visual limitado, que impedia os detentos 

de verem quem estava dentro das outras celas, e dá pistas de como a comunicação sonora era 

realizada:  

Então, assim, lá [na carceragem do DOI-CODI/SP] você podia ouvir grito, 

às vezes tinha preso cantando, às vezes tinha carcereiro cantando. (...) Às 

vezes ouvia [a conversa dos presos nas celas do outro lado do pátio], era mais 

difí [difícil].... A conversa [ouvir a conversa das outras celas], éee... não. 

Mas quando ele [preso de outra cela] gritava e falava alguma coisa que 

ele queria que todo mundo ouvisse, você ouvia, você não via, mas ouvia. 

(Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

 Ao que parece, a comunicação sonora entre as celas não era exatamente composta por 

conversas ou diálogos e sim por mensagens, recados (como Maria Amélia afirmou em outro 

trecho de sua entrevista, conversar ali era muito difícil). O depoimento de Ivan fortalece essa 

constatação: 

Na OBAN [DOI-CODI/SP] você tinha condições de se comunicar olhando 

e você fazia por gestos, né. Ali a maior parte não sabia ainda o alfabeto 

surdo-mudo (...) a gente foi aprender isso na cadeia [no presídio]. Mas 

você falava, você só via os olhos, você falava “tal, assim, assado”, né, ou 
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emitia uma palavra ou outra, né, que o carcereiro podia éee... entender. 

(Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Mas, para ele, a forma mais importante de contato entre os detentos acontecia quando 

eles estavam em trânsito nos corredores: 

(...) a comunicação se dava quando você cruzava no corredor. Você 

abraçava a pessoa ou encostava e falava tal coisa no ouvido e os caras 

ficavam puto e empurravam você, mas já tinha falado, então. É... tinha 

que ter coragem pra fazer porque ia ser reprimido logicamente. (Ivan 

Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

 Ainda segundo Ivan, a comunicação nos corredores era uma estratégia de resistência 

essencial porque “rompia o controle deles” e envolvia contato tátil que fortalecia os detentos e 

os ajudava a “não se abater”.  

(...) era superimportante essa coisa que a gente fazia de romper o controle 

deles e se abraçar. Que é, assim, na hora que você se abraçava, você falava 

no pé da orelha, né, ou simplesmente você abraçava e dizia “Força! 

Força!”. É e, assim, mesmo que não tivesse sob tortura era muito 

importante pra não se abater, né. Se eu encontrasse você, homem e 

mulher, você se abraça, se você se encontrasse com homem, você se abraça 

também. Era só o contato físico pra dizer, “Eu tô aqui, tô bem, você fique 

bem.”. Era um alento. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

Quer dizer, o medo, a desconfiança e a vigilância constante dos carcereiros dentro do 

DOI-CODI/SP não eram, de forma alguma, absolutos. Ali, como no DEOPS/SP, os presos 

também conseguiram, mesmo que de forma mais limitada, encontrar meios de se comunicar e 

de se empoderar. Maria Amélia exemplifica isso muito bem ao falar do detento Zé Duarte que, 

apesar de sofrer represálias, “alimentava a alma” dos prisioneiros: 

Tinha um velhinho [outro preso político], sabe? Que eu fiquei amiga dele (...) 

Zé Duarte (...) ele passava assim “Coragem, companheira! O povo unido 

vai vencer!”, alguma coisa, fazia algum discurso assim sabe? Aí os caras 

batiam nele, mas ele fazia isso. (...) ele tinha 62 anos (...) eu tinha 27 (...) ele 

era uma poesia esse homem (...) ele era muito corajoso esse homem (...) 

era os momentos bons (...) eu tenho essas lembranças boas porque eram 

momentos que você alimentava a alma, né. E a alma é tudo, né, que a gente 

tem ali. Ali é a alma. E aquele homem era uma alma ali dentro, sabe? 

Uma alma importante. (...) Agora, ele falava tudo alto. (...) Ele era 

“cadeeiro”, né. Sabe aquele cara que já puxou cadeia no Estado Novo, então 

ele já tem aquela habilidade? (...) (Maria Amélia de Almeida Teles, relato oral, 

16/10/2018). 

A solidariedade e o companheirismo entre os detentos dentro da mesma cela foi outra 

forma de resistência que desafiou as táticas de segregação ali utilizadas. Maurice e Maria 
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Amélia, por exemplo, mencionam os cuidados que os companheiros de cela tinham com aqueles 

que chegavam depois da tortura: 

 (...) então, minha mãe contava que ela foi lá várias vezes [no DOI-

CODI/SP] e numa das vezes (...) eles reconheceram, “Ele [Maurice Politi] 

tá aqui, mas ele tá pra ir pro DOPS [DEOPS/SP].”. Foi no fim então. “Tá 

pra ir pro DOPS, a senhora não pode ver ele aqui, mas vai ver ele no DOPS.”. 

E ela me escreveu um bilhete “Você tá precisando de alguma coisa?”. E 

eles me deram esse bilhete. E eu respondi e pedi roupa de frio, não pra 

mim, mas justamente pra Martinelli porque (...) ele era mais velho, né, 

nós éramos jovenzinhos. (...) ele foi muito torturado, ele chegou a ter uma 

costela quebrada. E aí a gente pegava a... o meu pulôver, enfim, a roupa 

que minha mãe tinha trazido supostamente pra mim e amarrava (...) pra 

que a costela não se move... mexesse (...) um alívio na dor, né. (Maurice 

Politi, relato oral, 18/10/2018). 

(...) muita câimbra porque pau de arara te dá muita câimbra, muita dor 

nas pernas. E aí tinha outras mulheres [outras prisioneiras] que estavam 

em melhor situação, elas faziam massagem, ficava dando água porque 

você tinha muita sede. (...) Nossa, parecia que você ia morrer ali, né. (Maria 

Amélia de Almeida Teles, relato oral, 16/10/2018). 

Já Ivan demonstra como a troca de experiência e conhecimentos entre os detentos podia 

ser decisiva: 

Eu caí [foi preso] no dia 16, ele [Antônio Luis Bernardes] caiu acho que 

no dia 22 ou 23 de abril (...) não me pergunta por que, eu era o elo pra lá de 

mais fraco, mas ele sentiu confiança em mim. Ele encostou em mim na... 

na... no colchão, né, na cela e falou assim baixinho: “Companheiro, éee... 

queria te perguntar uma coisa.”. Falei: “Fala.”. Eu tava todo quebrado, eu 

tava paralítico ainda, eu não tava andando, por causa do pau de arara, né. (...) 

o Bernardes chegou pra mim e falou assim (...) “Eu caí com uns documentos 

de uma organização e eu tô falando que eu achei numa lata de lixo. Quê 

que você acha?”. Eu falei: “Eu acho que você vai apanhar muito, cara, 

isso aí não dá pra acreditar. Você tem que inventar uma história.” (...) eu 

era preso de... duas semanas, uma semana, dez dias, sei lá. Mas eu já tinha, 

digamos assim, intuitivamente, eu aprendi ali rapidamente que, assim, 

você tinha que enganar os caras. Não podia mentir simplesmente porque 

eles não iam acreditar. (...) falei o seguinte: “Ó, eu não sei qual é a 

organização, não quero saber. Éee... você conta uma história.”. Ele falou: 

“Que tipo?”. “Por exemplo, você tava num ponto de ônibus, um cara 

chegou, viu você com aparência de estudante e deu pra você um 

documento pra você ler. Aí os caras vão saber qual ponto, você diz um 

lugar qualquer, éee... como é que é o cara que te procurou, aí você dá uma 

característica física qualquer.” (...) “Ah, boa! Vou falar isso que você tá 

mandando.”. “Eu não tô mandando, cara, eu tô sugerindo.” (...) Aí, daí a 

pouco: “Antônio Luis Bernardes, subir!” (...) subiu, uma gritaria, foi um 

horror, uma tortura violenta. De repente, silêncio. Falei “Puta Merda! 

Mataram o cara, né.”. Aí vieram lá com ele todo arrastado e tal. Puseram na 

cela de novo e aí ele falou assim: “Falei o que você mandou.”. Falei: “Cara, 

não é mandou, não fala isso que pega mal, né.”. Então eu falei, falei: “E aí?”. 

“Ah, eles vão me levar daqui a pouco pro ponto.” (...) Falei: “Ah, legal. 
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Então você fica lá, não vão achar ninguém, ninguém vai aparecer porque 

é frio [ponto frio – local falso], né. E aí você se livra e vai embora daqui, 

cara.”. (Ivan Akselrud de Seixas, relato oral, 05/10/2018). 

A história contada por Ivan só reforça o quanto o relacionamento entre os prisioneiros 

foi uma estratégia de sobrevivência fundamental no ambiente de terror do DOI-CODI/SP. 

Ambiente que violentava os detentos de todas as formas imagináveis, com estímulos e 

deprivações sensoriais que geravam terror psicológico e desconforto extremo. Tudo para torná-

los mais vulneráveis, para desconstruir suas identidades e fazer deles seres dóceis. Os cômodos 

de detenção e de tortura eram imundos e mau cheirosos. Algumas celas eram muito pequenas 

e, até mesmo nas celas maiores, a lotação chegou a ser um problema. Quando não dormiam no 

chão, sem nenhum conforto, os presos dormiam em colchões roubados da própria casa ou em 

colchões velhos sujos com sangue. Eles eram expostos ao frio ou calor com possibilidade muito 

reduzida de alívio. A alimentação precária era utilizada para enfraquecer e condicionar seus 

corpos, suas emoções. A manutenção da higiene pessoal era limitante e, dependendo da cela 

onde os presos estavam, impossível. A capacidade de dormir e de descanso era afetada pela 

ausência do escuro em algumas celas. No caso da solitária, o escuro completo era imposto e, 

com ele, a desorientação espacial e temporal. Entre as celas, a comunicação visual era quase 

inexistente e a comunicação sonora era restrita, enquanto os gritos de tortura se faziam sempre 

presentes. Os gritos complementavam os “shows” de horrores articulados pelos agentes na 

instauração de um clima de terror e medo. 

Dito tudo isso, se torna óbvio que os ambientes dos dois prédios de detenção do órgão 

repressor “bandeirante” foram construídos e/ou utilizados estrategicamente para:  

- facilitar o controle sobre os corpos segregados dos detentos com espaços de certa forma 

panópticos;  

- submeter o sensorium dos mesmos a condições degradantes e estressantes para acabar com 

qualquer vestígio de força de vontade, para que se submetessem.  

Todavia, dentro dessa materialização de uma verdadeira “sucursal do inferno” também 

houve resistência. Os presos acharam meios para entrarem em contato uns com os outros 

quando não era permitido, conseguiram burlar a disciplina imposta várias vezes com atos de 

coragem e insistência envolvendo os agentes estatais e se apoiaram e se fortaleceram com ações 

revolucionárias de carinho e cuidado, que davam alento aos seus corpos/almas. Isto é, até no 
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DOI-CODI mais ativo do país, que serviu como modelo para todos os outros, o poder disciplinar 

e opressivo foi incapaz de ser irrestrito. 

 

3.4 SOBRE OS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR BRASILEIRA (CCDs): OS NÃO-LUGARES DO TERROR EMANCIPADO 

 

Apesar da pesquisa da CNV apontar que os centros clandestinos de detenção 

funcionaram de 1966 a 1976, a maioria deles atuou a partir de 1970 (BRASIL, 2014; BRASIL, 

2014c). Isso porque as denúncias de assassinatos começaram a se acumular e as histórias de 

“atropelamentos”, de “suicídios” e de “confronto armado”, que justificavam as mortes de 

opositores políticos executados, começaram a ser questionadas, manchando a imagem do 

regime no exterior. Foi tentando contornar esse problema que os CCDs começaram a ser 

utilizados de forma regular iniciando a “fase” dos desaparecimentos forçados. (BRASIL, 

2010b). Não à toa, 1974 foi o ano no qual todos os prisioneiros políticos mortos 

“desapareceram”, sem nenhum registro oficial de morte nas prisões (BRASIL, 2007). 

Com a utilização dos centros de detenção secretos, o Estado manteve sua aparência de 

legalidade ao mesmo tempo em que aumentou a abrangência e a intensidade da repressão 

(BRASIL, 2014c) com uma política de extermínio e desaparecimento forçado (BRASIL, 

2014e). Os CCDs eram espaços voltados para o aniquilamento de presos que estavam 

“marcados” para morrer, considerados irrecuperáveis (TELES, 2011), como os dirigentes das 

organizações “subversivas”, os militantes que tiveram treinamento em Cuba (“cubanos”) ou em 

outros países e os banidos (GODOY, 2015). Esses eram torturados para que dessem 

informações e depois eram assassinados. Só que eles “desapareciam”, pois seus corpos eram 

ocultados por meio de esquartejamento, incineração, enterro em valas clandestinas, desova em 

rios etc. (BRASIL, 2014; GODOY, 2015). Malhães explica com que objetivo o 

desaparecimento forçado começou a ser utilizado, para causar pavor: 

Quando o troço virou guerra, guerra mesmo, é que as coisas mudaram. Porque 

a gente também foi aprender fora, alguma coisa. Aí os perfis das prisões daqui 

mudaram; a forma de contato com os presos mudaram; surgiu a necessidade 

de aparelhos [CCDs]; porque – isso foi uma grande lição que eu aprendi – 

o que causa maior pavor, não é você matar a pessoa. É você fazer ela 

desaparecer. O destino fica incerto. O seu destino como... fica incerto. O 

que aconteceu, o que irá acontecer comigo? Eu vou morrer? Não vou 

morrer? Entendeu? O pavor é muito maior com o desaparecimento do 
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que com a morte. A morte, não você vê o cadáver do cara, o cara ali, acabou, 

acabou. Não tem mais... mais o que pensar nele. O meu destino, se eu falhar, 

vai ser esse. Já quando você desaparece – isso é ensinamento estrangeiro 

– quando você desaparece, você causa um impacto muito mais violento 

no grupo. Cadê o fulano? Não sei, ninguém viu, ninguém sabe. Como? O 

cara sumiu como? (RIO DE JANEIRO, 2014: 115, grifo meu). 

Só que os CCDs não serviram apenas para tortura e extermínio de “presos 

irrecuperáveis”, eles serviram também para transformar militantes em agentes infiltrados da 

repressão. Dessa forma, militantes tidos como “potenciais colaboradores” também eram 

levados para os CCDs e submetidos à tortura para serem “virados”, ou seja, para trabalharem 

como espiões para o Estado, para se tornarem “cachorros” (GODOY, 2015; TELES, 2011).  

Mas, independentemente do destino escolhido para os presos políticos (morte ou 

espionagem), o que se sabe é que, nesses órgãos, eles estavam em uma situação de 

vulnerabilidade extrema (BRASIL, 2014). Como Teles (2011) argumenta, não havia 

testemunhas e a liberdade para aplicação de torturas era maior, por isso os militantes eram 

submetidos ao máximo de sofrimento nesses centros. Afinal, é como se esses lugares e as 

pessoas a eles relacionadas não existissem, como se tudo o que ocorreu dentro deles nunca de 

fato tivesse acontecido. Lembrando que os CCDs foram criados especificadamente para 

dificultar a identificação de cadeias de comando, de torturadores, de presos e dos crimes 

humanitários cometidos (BRASIL, 2014).  

Mas quem comandava e trabalhava nesses “não-lugares”? Os CCDs complementavam 

o aparato repressivo oficial, ligados diretamente ao CIE, CENIMAR e aos DOI-CODIs que, 

por sua vez, se vinculavam aos Ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica (BRASIL, 

2014c). E como qualquer outro órgão repressivo oficial da ditadura, eles eram formados por 

equipes especializadas. Essas equipes respondiam aos altos escalões das Forças Armadas e 

trabalhavam à paisana, com a finalidade de “(...) realizar sequestros, manter centros de detenção 

clandestinos, preparar agentes infiltrados nas organizações de esquerda, efetuar traslados de 

prisioneiros, interrogatórios sob tortura, execuções extrajudiciais e ocultações de cadáveres 

(...)” (BRASIL, 2014e: 5). 

Percebe-se então que a diferença entre os CCDs e os CODs era basicamente uma: “Se a 

detenção em um centro oficial trazia a esperança da incerteza, os clandestinos representavam a 

sentença garantida de morte” (BRASIL, 2010b: 110). A famigerada Casa da Morte é um bom 

exemplo disso: a Inês Etienne Romeu foi a única que saiu viva de lá sem ter se tornado uma 
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infiltrada. E a Casa Azul não fica atrás, por meio da sua atuação mais de 30 pessoas morreram, 

dezenas desapareceram e a Guerrilha do Araguaia, o movimento de luta armada de maior 

destaque do país, foi desmantelada. 

 

3.4.1 A Casa da Morte de Petrópolis (RJ) 

 

3.4.1.1 A repressão política da Casa da Morte  

  

A Casa da Morte foi criada em 1971 pelo CIE e, embora tenha servido como apoio ao 

DOI-CODI/RJ, recebendo o codinome de “Codão”, prisioneiros de vários estados foram 

enviados para lá, fazendo desse CCD um dos principais do país. (BRASIL, 2014). O DEOPS/SP 

e o DOI-CODI/SP, por exemplo, mandavam presos para a Casa da Morte esporadicamente 

(GODOY, 2015). De acordo com a pesquisa realizada pela CNV, a Casa da Morte foi 

desativada em 1974. Godoy (2015) corrobora com essa ideia, afirmando que ela parou de 

funcionar nesse ano porque o comandante do 1º Exército ordenou o fechamento de todos os 

CCDs do estado do Rio ligados ao CIE, transformando a Casa de Itapevi (localizada no estado 

de São Paulo) no principal CCD do país. Contudo, existem evidências de que ela foi desativada 

ainda em 1973 (RIO DE JANEIRO, 2015), o que nos leva a um problema que envolve não 

apenas a Casa da Morte, mas todos os outros CCDs: a carência de informações.  

Como Teles (2011) coloca, se sabe muito pouco sobre os CCDs brasileiros, sobre a 

forma como funcionavam, se organizavam e sobre suas vítimas (quem são e o que aconteceu 

com elas nesses lugares), o que é compreensível dada a proposta desses órgãos. Apesar da 

pesquisa realizada pela CNV ter mudado consideravelmente esse cenário, levantando 

informações importantes sobre os CCDs que funcionaram nessa época, suas localizações, os 

presos políticos que passaram por eles e sobre a linha de comando dos mesmos (ver BRASIL, 

2014; BRASIL, 2014c), ainda restam muitas lacunas e com a Casa da Morte a situação não é 

diferente.  

Boa parte do que se sabe sobre seus agentes e sobre o que aconteceu com alguns dos 

presos políticos que foram levados para lá, se deve à denúncia que Inês Etienne Romeu fez ao 

Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil em 1979 (depois que foi solta devido à 
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Lei da Anistia) (BRASIL, 2014; PETRÓPOLIS, 2018). Nessa denúncia, Inês relata as 

experiências pelas quais passou quando foi capturada e levada ao DEOPS/SP, em 5 de maio de 

1971, e quando permaneceu na Casa da Morte, de 8 de maio de 1971 até 11 de agosto do mesmo 

ano (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). Além da denúncia de Inês, 

depoimentos de agentes da repressão cedidos em entrevistas, nas audiências da CNV e escritos 

em livros, também oferecem subsídios importantes para entender o que aconteceu ali dentro: as 

declarações são do agente do CIE Paulo Malhães, do militar e médico Amílcar Lobo e do 

sargento Marival Chaves Dias do Canto (PETRÓPOLIS, 2018). É tendo como base os dados 

retirados de todos esses relatos que será discutida como a Casa da Morte serviu ao aparato 

repressivo do regime ditatorial. 

Devemos começar então abordando para quê esse centro de detenção foi criado. Os 

depoimentos e os relatórios das comissões da verdade nacional, estadual do Rio e municipal de 

Petrópolis analisados, demonstram que as funções da Casa da Morte correspondem ao que foi 

estabelecido previamente nesse texto sobre os CCDs brasileiros de forma geral: ali presos eram 

torturados, assassinados e aliciados para se tornarem espiões. Segundo Adyr Fiúza de Castro, 

chefe do CIE de 1967 a 1969, a Casa da Morte tinha como objetivo “virar” agentes (D’ARAUJO 

et al., 1994). Malhães, chefe de uma das equipes que atuaram nesse centro (BRASIL, 2014e) e 

um de seus idealizadores (RIO DE JANEIRO, 2015), afirma que a Casa de Petrópolis foi uma 

“casa de conveniência”, um aparelho clandestino que servia para transformar os presos em 

infiltrados (MALHÃES, 2014). Só que, segundo ele, quando não conseguiam “virar” alguém, 

essa pessoa simplesmente “sumia”:  

CEV-RJ [Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro] – (...) Quem não 

era virado? Morria.  

Malhães – Sumia. Desaparecia. (RIO DE JANEIRO, 2014: 171).  

E, se por acaso, depois de solto o preso não cumprisse com seu papel de espião, ele era 

recapturado e, nas palavras de Malhães, “seguia destino” (RIO DE JANEIRO, 2014).  

Outro agente que dá pistas sobre o propósito da casa é Marival do Canto. Marival, que 

serviu como um analista do DOI-CODI/SP na década de 70 e do CIE na década de 80, 

manuseando, produzindo e estudando diversos documentos ligados à repressão política, em 

suas declarações à CNV ofereceu informações sobre vários CCDs (ver BRASIL, 2014). Ele 

conta que esses locais, incluindo a Casa da Morte, eram cárceres privados para onde pessoas 

“marcadas para morrer” eram levadas para serem interrogadas sob torturas e onde agentes 
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“cantavam” prisioneiros na tentativa de “virá-los” (DO CANTO, 2012). Ele completa 

assegurando que boa parte dos presos não saíam vivos e tinham os cadáveres ocultados: “(...) 

poucos foram aqueles que tiveram oportunidade de passar por cárcere privado [CCD] e saíram 

vivos.” (DO CANTO, 2012: 35). Em relação à Casa da Morte, ele afiança que muitas pessoas 

de vários estados brasileiros foram levadas para lá “especificamente para serem mortas”: 

“Gente que foi trazida do Nordeste, gente de São Paulo, gente dos vários estados do Brasil, 

onde as coisas estavam acontecendo.” (DO CANTO, 2012b: 68). 

Já Amílcar Lobo, que prestava assistência médica no DOI-CODI/RJ e na Casa da Morte, 

ajudando a reanimar presos e estabelecendo se eles tinham condições de continuarem a ser 

torturados (BRASIL, 2014), em seu livro, confirma que presenciou em 1971, na sala da casa 

do CCD, o assassinato do preso Vitor Luiz Papandreu73 pelo militar Rubens Paim Sampaio 

(“Dr. Teixeira”), que depois do ato ainda disse para ele que ninguém saía vivo dali (LOBO, 

1989).  

Não há dúvidas então de que a Casa da Morte, como Inês denunciou ainda na ditadura, 

foi um centro de detenção voltado para a tortura e aniquilamento de prisioneiros políticos. Inês, 

por exemplo, só saiu viva de lá porque fingiu aceitar trabalhar como infiltrada (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). Sendo que a sua libertação foi vista por agentes do CIE 

como um erro (BRASIL, 2014) e Malhães explica porque: 

Paulo Malhães – (...) O senhor vê o que aconteceu com a saída errada da 

Inês Etienne Romeu.  

José Carlos Dias (Comissão Nacional da Verdade) – Por que saída errada?  

Paulo Malhães – Porque quem a cantou acreditou que ela fosse trabalhar.  

José Carlos Dias (Comissão Nacional da Verdade) – Que ela fosse infiltrada?  

Paulo Malhães – É. E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês 

Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis. (...) Entendeu? 

Derrubou a casa porque ela reconheceu a casa. Ela passou... Eu nunca 

entendi isso. Porque que ela passou sete meses [na verdade foi um pouco mais 

de três meses] dentro da casa. O infiltrado, quando o senhor canta ele, 

quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele, quanto 

mais rápido ele voltar à organização dele, mais certo será que ele vá 

trabalhar e que os outros não vão desconfiar. (MALHÃES, 2014: 33-34). 

 
73 “Vitor Luiz Papandreu, o Greguinho ou Russo – um ex-soldado do Exército que em 1968 participou da invasão 

de um quartel em Curitiba (PR) para libertar o então coronel Jefferson Cardin de Alencar Osório tornando-se, por 

isso, desertor e, posteriormente, exilado no México e em Cuba – também foi preso na Casa da Morte, após retornar 

do exílio. Submetido a intensa tortura no interior da Casa aceitou colaborar com seu torturador, o major Rubens 

Paim Sampaio, mas não escapou de ser executado. Sua delação provocou a prisão e morte de Aderval Alves 

Coqueiro (fevereiro de 1971) – o primeiro banido a retornar ao Brasil –, como disse à Comissão da Verdade 

Rubens Paiva, do Estado de São Paulo, sua filha, Célia Silva Coqueiro.” (RIO DE JANEIRO, 2015: 306). 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          271  
 _________________________________________________________________________________  

Só que esse erro, segundo Malhães, foi cometido pelo comandante da equipe que era 

responsável por Inês (RIO DE JANEIRO, 2014). Ali os agentes atuavam em diferentes equipes 

que aparentemente tinham investigações e prisioneiros específicos, por isso Inês não teve 

contato dentro da casa com Malhães, por exemplo, já que ele não compunha o time que 

“trabalhava” nela (BRASIL, 2014e). Apesar de existir essa compartimentalização entre os 

agentes da casa, todos os “times” respondiam ao CIE, afinal foi esse órgão que organizou e 

manteve o CCD, atuando de forma coordenada com o DOI-CODI/RJ (BRASIL, 2014; 

PETRÓPOLIS, 2018). E como, segundo Malhães, nessa época, o chefe da seção de 

contrainformações do CIE era o coronel Cyro Guedes Etchegoyen, a responsabilidade da gestão 

da casa era dele (BRASIL, 2014; RIO DE JANEIRO, 2015). Além de Malhães e Etchegoyen, 

mais cinco oficiais do CIE atuaram no CCD, associados a outros militares e policiais: 

(...) o tenente-coronel Orlando de Souza Rangel, “Dr. Pepe”; o major Paim 

Sampaio, “Dr. Teixeira”; (...) Freddie Perdigão Pereira, “Dr. Nagib” ou “Dr. 

Roberto”; José Brant Teixeira, “Dr. César”; e um outro não identificado, 

conhecido como “Dr. Guilherme”. / Também prestaram serviços na Casa, 

segundo o depoimento de Malhães à CEV-Rio, o soldado Antônio Waneir 

Pinheiro de Lima, o “Camarão”, caseiro que participava das torturas; os 

sargentos Ubirajara Ribeiro de Souza, “Zé Gomes” ou “Zezão”; Rubens 

Marins de Souza, “Leacato” ou “Larcato”; Jacy Ochsendorf, paraquedista; 

Jairo de Canaã Cony, o “Marcelo”; o policial militar Jarbas Fontes, o “Pardal”; 

o policial civil Luiz Carlos Azeredo Viana, o “Laurindo”; Antônio Freitas da 

Silva, o “Baiano”. (RIO DE JANEIRO, 2015: 308). 

Na Casa da Morte também atuaram: Antônio Fernando Hughes de Carvalho, os militares 

Jurandyr Ochsendorf e Souza e Éber Teixeira Pinto, o médico militar Ricardo Agnese Fayad e 

o ex-cabo Félix Freire Dias (“Dr. Magro” ou “Dr. Magno”) (PETRÓPOLIS, 2018; RIO DE 

JANEIRO, 2015). O Félix Dias, segundo Do Canto e o então delegado do DOPS/ES Claudio 

Antônio Guerra, além de matar prisioneiros no CCD, era incumbido da ocultação de seus 

cadáveres por meio do esquartejamento dos mesmos (BRASIL, 2014e; PETRÓPOLIS, 2018): 

“Que eu sei, ele era um dos matadores do CIE. / Ele fala que esquartejou, ele fala que era 

assim, o mecanismo de ocultação dos cadáveres era esse.” (DO CANTO, 2014: 15 / 21). 

 Apesar de o esquartejamento ser apenas um dos métodos de ocultação de corpos que 

provavelmente foi utilizado na Casa da Morte, é importante reforçar que, de acordo com a CNV, 

existem indícios que ele foi empregado durante a ditadura em outros lugares (BRASIL, 2014). 

Em relação ao local onde esses corpos ou partes dos mesmos eram enterrados, Do Canto (2014) 

e Lobo (1989) apontam o terreno da própria casa como uma opção. Outra opção teria sido os 

cemitérios do município e de Itaipava (BRASIL, 2014; RIO DE JANEIRO, 2015). Nenhuma 
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dessas possibilidades ainda foi confirmada, já que nenhum corpo de desaparecido político foi 

encontrado nessas localidades até o momento. 

Mas e se os corpos não precisassem ser enterrados? Malhães, em seus relatos, nega que 

corpos tenham sido esquartejados, incinerados (esse método será abordado adiante) ou 

enterrados e apresenta o método da desova de cadáveres em rios da região (ver MALHÃES, 

2014; RIO DE JANEIRO, 2014): 

Nos depoimentos à CEV-Rio, ele insistiu que os militares do CIE tinham seus 

próprios métodos. Preferiam quebrar os dentes e cortar as pontas dos dedos 

das vítimas, impossibilitando o reconhecimento futuro do cadáver pelas 

digitais ou pela arcada dentária. Depois, os corpos eram colocados em sacos 

com peso dentro e jogados nos rios para que desaguassem no mar. (RIO DE 

JANEIRO, 2015: 307). 

Quanto à incineração, Guerra (2012, 2014) afirma que recolheu corpos na Casa da 

Morte, entregues pela equipe do Freddie Perdigão Pereira, para levá-los à Usina de Açúcar 

Cambahyba, em Campos dos Goytacazes, a centenas de quilômetros de distância, para serem 

cremados. Os corpos que ele diz ter coletado nesse CCD eram de “(...) David Capistrano da 

Costa, José Roman, Thomaz Antônio da Silva Meirelles Netto, e do casal Ana Rosa Kucinski 

Silva e Wilson Silva. Todos desaparecidos em 1974.” (BRASIL, 2014: 802). Quando a CNV 

vistoriou a referida usina, eles concluíram que os fornos eram grandes o suficiente para 

acomodar corpos humanos e que é possível sim que esse método de ocultação tenha sido 

utilizado. Outro dado interessante levantado pela CNV é que os fornos dessa usina começaram 

a funcionar em 1974, mesmo ano de desaparecimento das vítimas citadas. (BRASIL, 2014). 

Guerra ainda enfatiza que só foi a partir de 1974 que os corpos de presos políticos do estado do 

Rio e Janeiro passaram a ser incinerados (GUERRA, 2013).  

O problema é que, como aponta a CEV-RJ, talvez a Casa da Morte tenha parado de 

funcionar como CCD no final de 1973 (RIO DE JANEIRO, 2015). Isso porque existem algumas 

fotografias reveladas em 1973 que indicam que, a partir do final desse ano, a casa foi habitada 

pela família do Fernando Eduardo Ayres Motta74, através de um contrato de locação verbal com 

o proprietário Mario Lodders (Figura 62).  

 

 
74 Ele é filho do Fernando Ayres da Motta que foi interventor de Petrópolis (BRASIL, 2014).  
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Figura 62 – Fotografias reveladas em 1973 da Casa da Morte. Elas apontam que nesta época o imóvel do CCD 

já estava sendo utilizado como moradia pela família do Fernando Eduardo Ayres Motta. Na primeira foto, 

destacada em vermelho, está a sua então esposa Silvana Príncipe Ayres da Motta. Adaptadas de: Brasil (2014f). 

 
 

Mas e as vítimas cujos corpos Guerra insiste ter recolhido na Casa da Morte? Talvez 

Guerra tenha levado para incineração cadáveres de presos políticos de outro CCD que teria 

funcionado em Petrópolis (RIO DE JANEIRO, 2015). O próprio Guerra assegura que existiu 

uma segunda “Casa da Morte” no município, mas que teoricamente era apenas um local 

relacionado à desova de corpos (PETRÓPOLIS, 2018). Malhães também fala da existência de 

outro aparelho clandestino na região: 

CEV-RJ - O senhor esteve lá em São Conrado?  

Malhães – Não. Nunca tive lá. Eu tinha muito trabalho só com Petrópolis. 

CEV-RJ - Petrópolis durou muitos anos?  

Malhães – Durou. E nós não tínhamos só um [CCD] em Petrópolis. Nós 

tínhamos outros mais desviados. (RIO DE JANEIRO, 2014: 18). 

Malhães – Aconteceu um lance, que não estava previsto, durante o 

interrogatório dele. Então... que nós nunca nem pensamos em fazer aquilo. E 
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ele sentiu tanto pavor com aquele lance que aconteceu com ele, que quando já 

voltou, ele já voltou disposto a trabalhar. E não foi nenhum tapa, nem nada.  

CEV-RJ - Sofreu alguma coisa?  

Malhães – Sem querer, mas sofreu. (...) Nós amarramos... Vou te contar, você 

é curioso. Nós amarramos ele em uma corda e tinha um poço, no porão 

da casa. E tinha uma roldana.  

CEV-RJ - Em Petrópolis?  

Malhães – Em Petrópolis. Mas, já não é nesse aparelho [na Casa da 

Morte], não. Já no nov (ia falar novo, mas muda).. Já em outro aparelho.  

CEV-RJ - Lá em Itaipava?  

Malhães – Em outro aparelho. Já está curioso demais. Aí, quando nós 

estávamos dando linha na corda... Mas, não era para deixar ele mergulhar 

mesmo, só para ele ver...  

CEV-RJ - A corda ruiu.  

Malhães – A corda rompeu. (RIO DE JANEIRO, 2014: 165-166). 

Tem-se ainda o caso de Jussara Martins Albernaz, militante da Ação Popular (AP), que 

foi presa em dezembro de 1971 e que, depois de passar pelo DOPS de Belo Horizonte e por um 

quartel no Rio de Janeiro, foi levada para um CCD localizado em uma estrada que conduzia à 

Petrópolis, onde permaneceu por 4 dias sendo torturada física e psicologicamente. Uma foto da 

Casa da Morte foi apresentada à Jussara em 2014, mas ela não reconheceu esse imóvel como o 

local ao qual foi levada em 71, o que fortalece a hipótese de que havia outro CCD na região de 

Petrópolis. (RIO DE JANEIRO, 2015). 

Considerando então que a Casa da Morte funcionou de 1971 até 1973, é possível afirmar 

que esse CCD vitimou pelo menos 7 pessoas, sendo elas: Antônio Joaquim de Souza Machado 

(VAR-Palmares, morto em 12 de abril de 71), Carlos Alberto Soares de Freitas (VAR-Palmares, 

morto em 15 de abril de 71), Mariano Joaquim da Silva (VAR-Palmares, Inês o viu vivo pela 

última vez no dia 31 de maio de 71), Walter Ribeiro Novaes (VPR, data provável de sua morte: 

entre 12 e 14 de julho de 71), Heleny Ferreira Telles Guariba (VPR, morta em 24 de julho de 

71), Paulo de Tarso Celestino da Silva (ALN, morto em 24 de julho de 71) e Vitor Luiz 

Papandreu (morto em 1971) (BRASIL, 2014; RIO DE JANEIRO, 2015). Aluízio Palhano 

Pedreira Ferreira (VPR) passou pela Casa da Morte, mas não morreu lá. Ele foi capturado 

ilegalmente no dia 9 de maio de 71, em São Paulo, e transferido para a Casa da Morte em 13 

de maio, onde foi interrogado (Inês escutou sua voz) e permaneceu até o dia 16 do mesmo mês, 

quando foi mandado para o DOI-CODI/SP (BRASIL, 2009), onde foi assassinado em 20 de 

maio de 71 (BRASIL, 2014). 

É importante ressaltar que o número de assassinatos que ocorreram na Casa da Morte 

deve ser muito maior do que esse aqui apresentado, levando em conta que, para Do Canto 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          275  
 _________________________________________________________________________________  

(2014), mais de 100 pessoas morreram nesse CCD e que, segundo o Antônio de Lima 

(“Camarão”), tiveram períodos nos quais eram mandados presos para lá diariamente: 

Camarão: Chegaram muitos… Tinha tempo que chegava… Todo dia 

chegava um, dois… Um, dois… (...) Olha, chegavam de todo lugar, não 

chegavam só do Rio não… Vinha de Belo Horizonte, vinha de São 

Paulo… Aonde fosse feita a prisão, levava direto pra lá. (PETRÓPOLIS, 

2018: 139). 

Marival Chaves Dias do Canto – (...) Eu acredito que em Petrópolis foram 

mais de 100 [que morreram]. (...) Mais de 100, eu acredito. Eu acredito que 

sim. 

André Vilaron (Comissão Nacional da Verdade) – Mas com base em que? 

Marival Chaves Dias do Canto – Com base em que... demandavam para 

Petrópolis várias pessoas das mais variadas partes do Brasil. (DO 

CANTO, 2014: 63). 

Malhães, por outro lado, comenta que nesse CCD eram mantidos, em média, de 4 a 6 

presos (MALHÃES, 2014). Por meio desses números apresentados, por mais que estejam 

incorretos, dá para constatar que, com certeza, na Casa da Morte houve mais casos de vítimas 

fatais do que a Comissão Nacional da Verdade conseguiu levantar por meio de relatos e 

documentações e que ali foi, sem dúvida, um centro de tortura e extermínio. No entanto, isso 

levanta outras perguntas: como a materialidade dessa casa e o seu espaço foram utilizados pelos 

agentes enquanto uma tecnologia de poder e repressão para disciplinar os corpos dos detentos? 

Quais as estratégias de resistência dos prisioneiros? Como era o estar-no-mundo na Casa da 

Morte?  

 

3.4.1.2 Conhecendo a Casa da Morte  

 

Antes de partir para as discussões sobre o estar-no-mundo na Casa da Morte, é 

necessário apresentar a casa, seu histórico de ocupação e transformações, começando com o 

motivo pelo qual a cidade de Petrópolis e esse imóvel foram selecionados para a instalação de 

um CCD. Petrópolis, na época, além de ter uma localização estratégica, com estradas que 

conectavam Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (GOMES, 2017), contava com 

apoiadores do integralismo, nazismo e anticomunismo, movimentos que já marcavam presença 

na cidade há décadas, sendo, portanto, o local perfeito para a implantação da Casa da Morte 

(PETRÓPOLIS, 2018). Quer dizer, a escolha da cidade não foi aleatória, da mesma forma que 

a escolha do domicílio que abrigou o CCD também não foi. Como Malhães colocou em seu 
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depoimento para a CEV-RJ: “Nós queríamos um lugar que fosse tranquilo, que fosse calmo. E 

a casa de Petrópolis era o ideal.” (RIO DE JANEIRO, 2014: 18). Esse imóvel era o ideal porque 

ficava na Rua Arthur Barbosa, nº 50 (antigo 668-A), do Bairro Caxambu, uma rua mais isolada 

e localizada em um ponto alto de uma área de relevo acidentado que ainda hoje é circundada 

por matas (Figuras 63 e 64). De acordo com Neide Miranda Filha, que mora em uma residência 

próxima ao imóvel da Casa da Morte há quase 50 anos, ali era realmente afastado e não havia 

outras casas além da sua, do CCD e de Mario Lodders (a residência de Lodders ficava um pouco 

mais acima da Casa da Morte, no mesmo lote) (PETRÓPOLIS, 2018). Ou seja, esse lugar pouco 

movimentado e de acessibilidade mais restrita (só era acessível por uma única rua) era perfeito 

para a instalação de um aparelho clandestino.   

 
Figura 63 – Foto de 2018 da Casa da Morte.  

 
 
Figura 64 – Imagem de satélite com a Casa da Morte circulada em vermelho. Adaptada de: Google Maps (2019).  
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A instalação desse aparelho só ocorreu em 1971, quando o referido imóvel, construído 

na década de 60, foi emprestado informalmente pelo seu então proprietário Mario Lodders75 

para Fernando Ayres da Motta (ex-interventor do regime militar em Petrópolis), que serviu 

como um intermediário do CIE na transação (BRASIL, 2014; BRASIL, 2014e; PETRÓPOLIS, 

2018). Essa casa deixou de ser um CCD no final de 1973, quando a família do filho de Fernando 

da Motta se mudou para o local (RIO DE JANEIRO, 2015), e, em 1979, foi adquirida por 

Renato Firmento de Noronha (PETRÓPOLIS, 2018; RIO DE JANEIRO, 2015).  

Renato de Noronha ainda é o dono da propriedade e nega veemente que ela tenha sido 

a Casa da Morte. Quando fui para Petrópolis em 2018 e ele me recebeu em sua casa, antes de 

me dar um pequeno “tour” pelo imóvel, ele me apresentou vários argumentos tentando explicar 

por que ali não funcionou tal CCD. Entretanto, são diversas as evidências que mostram que essa 

habitação, inequivocamente, foi a Casa da Morte. 

Uma das evidências é que a própria Inês reconheceu essa casa como o local no qual 

permaneceu presa por três meses, além de ter reconhecido também o Mário Lodders76. Mas 

como Inês conseguiu localizar o imóvel e seu proprietário? Mario, chamado dessa forma pelos 

agentes do CCD, visitava a casa regularmente e mantinha uma relação cordial com os mesmos, 

tendo pleno conhecimento das violações que eram cometidas ali. Ele chegou a ver Inês na casa 

algumas vezes e, em uma delas, até a ofereceu chocolate, por isso ela se lembrava dele. Quanto 

à propriedade, Inês conseguiu descobrir sua localização, com a ajuda do jornalista Antônio 

Henrique Lago e de Sérgio Ferreira (primo de Carlos Alberto Soares de Freitas), tendo em mãos 

o número do telefone da casa e o primeiro nome do dono do imóvel, informações que ela 

conseguiu escutar quando esteve cativa no local, e sabendo que o CCD ficava em uma região 

serrana do estado do Rio de Janeiro. (BRASIL, 2014; BRASIL, 2014e; ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980; PETRÓPOLIS, 2018; RIO DE JANEIRO, 2015).  

Outra evidência é a admissão de Lodders de que de fato, em 1971, ele cedeu a casa para 

o Fernando Ayres da Motta (BRASIL, 2014e; PETRÓPOLIS, 2018). Essa informação é 

 
75 Seu pai, na década de 40, foi condenado por ser um espião nazista, mas logo depois, estranhamente, foi absolvido 

de todas as acusações. Se quiser entender um pouco mais sobre a relação entre o nazifascismo e a ditadura civil-

militar em Petrópolis, recomendo a leitura do relatório final da Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis. 

(ver PETRÓPOLIS, 2018). 
76 O vídeo do encontro de Inês com Mario Lodders em fevereiro de 1981 está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ACKN3ezLHo0 

https://www.youtube.com/watch?v=ACKN3ezLHo0
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complementada pela declaração77 do Gervásio Hermenegildo de Araújo (caseiro de Lodders), 

na qual afirma que seu então patrão era muito amigo do ex-interventor de Petrópolis, que ele 

frequentava a Casa da Morte e que conversava cotidianamente com os agentes “Pardal” e 

“Camarão” (citados também na denúncia de Inês para a OAB). Inclusive, em testemunho78, 

“Camarão” confessou que trabalhou no aparelho clandestino por anos e que Inês foi a presa que 

ficou lá por mais tempo. (PETRÓPOLIS, 2018).  

Para completar, há relatos de duas vizinhas: Neide Miranda Filha e Roberta Correa de 

Oliveira Cavaco. Neide conta que uma vez chegou a ouvir gritos de socorro vindos do CCD, 

que havia movimentação intensa de carros à noite na rua (o que naquele lugar isolado era 

anormal), que Lodders e sua irmã contaram para ela que a propriedade estava alugada para dois 

militares, “Pardal” e “Camarão”, que Lodders visitava a casa e era amigo deles e que ele recebeu 

uma quantia em dinheiro por ter emprestado o imóvel (BRASIL, 2014; PETRÓPOLIS, 2018). 

Já Roberta revela que seus pais sabiam que Lodders tinha cedido o imóvel para o Exército e 

que sua própria casa, localizada mais acima no lote, também foi utilizada para reuniões de 

militares, que chegaram a instalar um acampamento no seu quintal. Ela também diz que Lodders 

revelou ao seu pai que ele testemunhou sessões de tortura na casa do CCD e que, algumas vezes, 

ele comprou bombons para os presos políticos torturados (PETRÓPOLIS, 2018).  

Em seu relatório final, a CNV ainda apresenta um episódio narrado por uma vizinha, 

que na época não quis se identificar (mas que acredito se tratar de Neide devido ao conteúdo 

do relato), no qual Lodders, armado, expulsou seu marido e irmão das redondezas da Casa da 

Morte: 

(...) em uma oportunidade seu marido e seu irmão caminhavam na mata 

localizada nos fundos da Casa da Morte e foram abordados por Mario 

Lodders, que estava armado e determinou que eles saíssem de lá. Os dois 

homens questionaram o comportamento de Mario Lodders, visto que ele os 

 
77 Ele foi uma das testemunhas na ação que Inês moveu contra Lodders (Processo nº 2.072), na 3ª Vara Cível da 

Comarca de Petrópolis, em 1981. Essa ação tinha como objetivo estabelecer a relação jurídica entre Lodders, que 

era o dono da Casa da Morte, e Inês, que foi encarcerada e torturada ali. Só para constar, o juiz Leon Gilson Alvim 

Soares não reconheceu que Lodders tinha conhecimento do que acontecia no imóvel e, por isso, decidiu que tal 

relação jurídica entre as partes não existiu. (PETRÓPOLIS, 2018). 
78 Em 2014, o Ministério Público Federal (MPF) de Petrópolis denunciou “Camarão” à Justiça Federal, acusando-

o de sequestro e estupro, tendo como base o depoimento de Inês à OAB, no qual ela menciona que foi estuprada 

duas vezes por ele quando estava presa na Casa da Morte (PETRÓPOLIS, 2018). A denúncia do MPF foi rejeitada 

em 2017 pelo juiz Alcir Luiz Lopes Coelho, da 1ª Vara Federal de Petrópolis, tendo como fundamento a Lei da 

Anistia. O MPF recorreu da decisão, mas o recurso ainda não foi julgado. (Site G1/Globo: 

https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2019/07/03/desembargadora-pede-vista-e-julgamento-de-recurso-

em-caso-de-estupro-na-casa-da-morte-e-adiado-no-trf-2.ghtml ). 

https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2019/07/03/desembargadora-pede-vista-e-julgamento-de-recurso-em-caso-de-estupro-na-casa-da-morte-e-adiado-no-trf-2.ghtml
https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2019/07/03/desembargadora-pede-vista-e-julgamento-de-recurso-em-caso-de-estupro-na-casa-da-morte-e-adiado-no-trf-2.ghtml
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conhecia, e ainda assim Lodders determinou que saíssem do local e não 

andassem mais por lá. (BRASIL, 2014: 541). 

Além do mais, tem-se também os depoimentos de Malhães e Amílcar Lobo. Malhães, 

não apenas deixa claro que Inês “derrubou” o CCD porque identificou a casa, como menciona 

Lodders (o “alemão”) e afiança que ele entrava na propriedade: 

Atrás [da Casa da Morte] tinha um alemão. Morava um alemão, com a irmã 

dele, com a mãe, que ganhavam dinheiro graças ao pai que aplicou dinheiro 

no Banco do Brasil, então ganhavam dinheiro, não precisavam trabalhar. E 

tinha um relacionamento com a gente maravilhoso e nunca viram nada. Se 

você chegar perto deles – não sei se já morreram – se vocês chegarem perto 

dele e perguntarem eles vão dizer, ‘não é possível. Nós nunca vimos nada’. E 

eles, inclusive entravam na casa, quer dizer, chegavam na casa. (RIO DE 

JANEIRO, 2014: 18). 

Lobo, em seu livro, afirma que esteve em um aparelho do CIE no qual prestou 

atendimento médico à Inês e no qual presenciou um assassinato aqui já mencionado. Ele ainda 

descreve a Casa da Morte, cujas características são compatíveis com as da casa cedida por 

Lodders ao Exército (ele até menciona a lareira da sala de estar), e cita o “Camarão” e o “Dr. 

Teixeira” (que também são citados por Inês em sua denúncia à OAB):  

Chegamos à cidade [Petrópolis], entramos por uma rua de paralelepípedos e 

aí o Camarão estendeu-me um capuz preto e me pediu para enfiá-lo na cabeça, 

discretamente. Assim o fiz e pouco tempo depois o carro estacionou em frente 

a uma casa pintada de branco externamente, com uma pequena varanda na 

frente e no alto de um morro. O major Sampaio apareceu neste momento 

sorrindo e me fez entrar na casa. (...) Era uma sala grande, com várias 

poltronas, sofás, outros móveis e uma boa lareira. (LOBO, 1989: 34).  

 Além de todos esses relatos, a 17ª Vara de Justiça Federal de São Paulo, em 2002, 

declarou que existe relação jurídica entre Inês Etienne Romeu e a União federal por causa de 

todas as violações cometidas contra ela quando permaneceu presa, de maio a agosto de 1971, 

em Petrópolis79. Isso significa que o Estado reconheceu, pela primeira vez, a existência da Casa 

da Morte e todos os atos de lesa-humanidade perpetrados contra Inês no local, o que é de uma 

importância tremenda. (BRASIL, 2014; BRASIL, 2014e; PETRÓPOLIS, 2018). 

Outra evidência relevante é a planta baixa do imóvel desenhada por Inês em 18 de 

setembro de 1971 (Figuras 65), que acorda perfeitamente com a planta original da casa que 

 
79 Em junho de 1999 Inês entrou na justiça para que fosse reconhecida, pelo Estado, a sua passagem na Casa da 

Morte (Processo nº 002785-69.1999.403.6100). (PETRÓPOLIS, 2018). 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                          280  
 _________________________________________________________________________________  

pertencia ao Lodders (Figura 66) (BRASIL, 2014), não deixando dúvidas de que ela foi sim a 

Casa da Morte.  

Com isso estabelecido, agora é possível abordar as mudanças que o imóvel sofreu ao 

longo dos anos devido a duas reformas realizadas pelo seu proprietário Renato de Noronha, 

cujos resultados estão visíveis na planta baixa de 2012 da casa (Figura 67). A primeira reforma 

começou em 1986, quando foi edificado um segundo pavimento para a casa contendo uma sala, 

dois quartos, uma varanda e um banheiro (ver Figuras 67 e 68). Nessa mesma reforma, o 

cômodo numerado como 8 na Figura 66 (um banheiro) e o quarto numerado como 6 tiveram 

suas dimensões modificadas, sendo que um closet e um novo banheiro foram construídos (ver 

Figura 67). Além disso, o pátio da área de serviço, ligados aos cômodos 11 e 15, foi fechado e 

virou um novo cômodo (ver Figura 67). A segunda reforma teve início em 2001, quando foi 

criado um pátio externo na lateral da casa, acessado pelo cômodo 9 (a copa) por uma porta 

colocada no lugar de uma antiga janela, e foram instaladas uma piscina, uma sauna e uma 

churrasqueira (ver Figura 68). Devido às reformas, o banheiro numerado como 10 foi diminuído 

e os cômodos 12, 15 e 16 tiveram seus tamanhos alterados, ao mesmo tempo, a área edificada 

na porção posterior da casa foi ampliada (ver Figuras 67 e 68). (BRASIL, 2014f). 

Por mais que tenham ocorrido muitas alterações, mais da metade dos cômodos originais, 

contando com a garagem no subsolo (Figura 69), não sofreu mudanças estruturais (com 

demolição ou construção de paredes ou com modificação do posicionamento de portas e 

janelas). As maiores transformações estão relacionadas à construção de cômodos que antes não 

existiam, tanto que a área edificada da casa aumentou de 179 m² para 372 m². (BRASIL, 2014f). 

Nesse sentido, o tombamento municipal do imóvel realizado em 2018 foi muito importante, 

pois evita que novas descaracterizações ocorram. 
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 Figura 65 – Planta baixa da Casa da Morte desenhada por Inês em 1971. Fonte: Rio de Janeiro (2015).  

 

 

 

 

 

 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-MILITAR DO BRASIL                                                   282  
 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

Figura 66 – Planta baixa original do 1º andar e do subsolo da Casa da Morte com cômodos numerados. Adaptada de: Brasil (2014). 
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Figura 67 – Planta baixa de 2012 do primeiro e segundo andar da Casa da Morte. Fonte: Petrópolis (2017). 
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Figura 68 – Fotos atuais da Casa da Morte. Acima à esquerda: foto dos fundos do imóvel. Abaixo e acima à 

direita: fotos da lateral do imóvel. Fonte: Brasil (2014f). 

 
 

Figura 69 – Planta baixa de 2012 do pavimento do subsolo da Casa da Morte. Fonte: Petrópolis (2017). 

 
 

No entanto, o tombamento por si só não é o suficiente. Visto que essa casa foi um dia 

um dos principais CCDs da ditadura civil-militar brasileira, o ideal é que ela seja desapropriada 

para se tornar um memorial que conte as histórias de violência política estatal e de resistência 

de todas as pessoas que estiveram e morreram ali porque se opuseram ao governo ditatorial. Foi 

levando em consideração essa necessidade da transformação da Casa da Morte em um centro 
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de memória que diversas instituições e militantes se uniram para fundar o Grupo Pró-Memorial 

Casa da Morte80 em abril de 2019. Esse grupo já começou a atuar e lançou uma campanha81 

com o Centro de Defesa e Direitos Humanos de Petrópolis, que ainda está em andamento, para 

arrecadar doações em dinheiro para a desapropriação do imóvel e a criação do memorial, dando 

o primeiro passo para realizar mais uma conquista no campo de batalha das construções 

mnemônicas da ditadura civil-militar.  

Para finalizar, gostaria de ressaltar que, por mais que as análises de comunicação 

sensorial pudessem oferecer elementos interessantes para a interpretação desse CCD, já que 

boa parte dos cômodos originais não sofreram alterações profundas, infelizmente, não foi 

possível realizá-las. A minha visita e o “tour” que o proprietário me deu pela propriedade foi 

muito breve, nem fotos foram tiradas. Por isso, a minha interpretação da Casa da Morte se 

baseou, principalmente, no relato de Inês. 

 

3.4.1.3 Táticas de Terror, Controle e Resistência: o estar-no-mundo na Casa da Morte  

 

Para quem não conhece a história da Casa da Morte e de Inês Etienne Romeu, a 

residência onde funcionou esse CCD parece ser uma moradia dos sonhos, a começar por sua 

localização: uma área arborizada, com matas, residencial e tranquila. Renato de Noronha, 

inclusive, escolheu comprar esse domicílio porque era uma maneira de sua família ficar mais 

perto da natureza. Mas esse não foi o único motivo que o fez adquirir esse imóvel. Além de sua 

localização, a casa era “bem construída”, “sólida”, com uma lareira de pedra muito bem-

acabada e com janelas de peroba, madeira de qualidade. (MARSIGLIA, 2013). Se a casa já era 

“atraente” quando ele a comprou, depois das reformas realizadas, ela ficou ainda melhor, 

aumentou de tamanho e passou a contar com uma área de lazer maravilhosa com piscina, 

churrasqueira e um jardim impecável. O interior da moradia também não decepciona, os 

cômodos são amplos, confortáveis, bem iluminados e ventilados por grandes janelas que 

oferecem vistas deslumbrantes das serras fluminenses. Talvez por isso seu proprietário faça 

 
80 Página do grupo no Facebook: https://www.facebook.com/Grupo-Pró-Memorial-Casa-da-Morte-

281398392784749/ 
81 O documento da campanha está disponível em:  

http://www.cddh.org.br/assets/docs/Campanmha%20pela%20desapropriação%20da%20Casa%20da%20Morte.p

df 

https://www.facebook.com/Grupo-Pró-Memorial-Casa-da-Morte-281398392784749/
https://www.facebook.com/Grupo-Pró-Memorial-Casa-da-Morte-281398392784749/
http://www.cddh.org.br/assets/docs/Campanmha%20pela%20desapropriação%20da%20Casa%20da%20Morte.pdf
http://www.cddh.org.br/assets/docs/Campanmha%20pela%20desapropriação%20da%20Casa%20da%20Morte.pdf
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questão de insistir que ali não foi a Casa da Morte, em uma tentativa de assegurar que ele 

continue a morar no paraíso onde viveu com sua família por tantos anos. Acontece que essa 

habitação não conta apenas a história de sua família, ela também conta a história de uma época 

de violência, terror e resistência política do nosso país que deve ser lembrada. E, se a memória 

é material, é sensorial, então a materialidade desse imóvel é um testemunho importantíssimo 

dessa história. Apesar de ter sido por tantos anos uma casa dos sonhos, ela nunca deixou de ser 

a Casa da Morte, residência cuja materialidade foi utilizada sabiamente para aprisionar, torturar 

e matar “subversivos”. Mas qual foi, exatamente, o papel que a materialidade da casa 

desempenhou nas estratégias de repressão? 

Em relação às questões de ventilação, iluminação e temperatura no interior da casa, que 

como Inês relatou tinha um “fino acabamento”, não parece que elas tenham sido um problema 

para os detentos, pois Inês, em sua denúncia à OAB, não mencionou nada que sugerisse o 

contrário (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980), algo corroborado pelo que pude 

perceber durante minha visita no local (lembrando que boa parte dos cômodos não sofreram 

grandes modificações). Entretanto, isso não quer dizer que não existiam estratégias para causar 

nos presos algum desconforto através de estímulos e privações sensoriais envolvendo essas 

variáveis. Por exemplo, pode ser que os agentes arranjassem alguma maneira de manter 

permanentemente fechadas as janelas e portas dos cômodos onde os prisioneiros ficavam, 

gerando ambientes sem ventilação e iluminação, como Malhães indica em depoimento: “(...) 

porque às vezes ela [pessoa presa em um “aparelho”] não tinha noção de quantos dias tinha 

ficado [presa], nem sempre que ela via a luz do sol todo dia.” (RIO DE JANEIRO, 2014: 166). 

Mesmo que Malhães tenha falado sobre os CCDs de forma geral, essa pode ter sido uma tática 

utilizada na Casa da Morte.  

Nesse CCD, os agentes também empregavam outras estratégias para fazer com que os 

presos sofressem com estímulos atrelados à temperatura:  

Colocavam-me completamente nua, de madrugada, no cimento 

molhado quando a temperatura estava baixíssima [imagino que a 

colocavam no pátio que havia na frente da casa, pois lá o piso, como 

mostra uma das fotografias de 1973, era de cimento]. Petrópolis é 

intensamente fria na época em que lá estive (oito de maio a onze de 

agosto) [outono/inverno]. / (...) fui violentamente castigada: uma 

semana de choques elétricos, banhos gelados de madrugada, 

“telefones”, palmatórias. Espancaram-me no rosto, até ficar 

desfigurada. (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 7 / 8, 

grifo meu). 
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 Quanto ao mobiliário das “celas” (os quartos e a despensa eram os cômodos onde os 

presos ficavam), Inês cita a existência de apenas um móvel: cama.  

Chegando ao local [Casa da Morte], uma casa de fino acabamento, fui 

colocada numa cama de campanha, cuja roupa estava marcada com as 

iniciais C.I.E. (Centro de Inteligência do Exército), onde o interrogatório 

continuou, sob a direção de um dos elementos que me torturara em São Paulo. 

/ Em meados de julho, na fase mais crítica das torturas, tentei novamente 

o suicídio, cortando o pulso esquerdo com um pedaço de ferro arrancado 

da armação da cama de campanha, mas o material não era suficientemente 

cortante e levei bastante tempo para perfurar o pulso, mas não consegui atingir 

a veia principal. (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 3 / 9, 

grifo meu). 

Dessa forma, comparado aos CODs analisados, em quesito de mobília, esse CCD 

supostamente teria “celas” menos desconfortáveis devido à oferta de camas para os detentos 

(nos outros locais, quando muito, cada preso possuía um colchão sujo jogado no chão para 

dormir). Entretanto, como o relato de Inês mostra, nem sempre os presos passavam as noites 

dormindo nas camas de suas “celas”. Isto é, a existência das camas não determina que na Casa 

da Morte os detentos estavam “mais confortáveis”, especialmente se considerarmos que era um 

centro clandestino e que, como já argumentado, nesses locais os presos se encontravam em uma 

posição de vulnerabilidade extrema. Ademais, pelas informações contidas no relato de Inês, 

que não fala em nenhum momento que dividiu com outras pessoas os cômodos nos quais ficou 

presa (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980), é plausível afirmar que os detentos 

ficavam completamente sozinhos ali. E, se pensarmos, a partir de tudo que foi abordado até 

agora, que a solidariedade e a relação dos presos da mesma cela era uma forma importante de 

resistência, então deixar os presos sozinhos era, por si só, um ato repressivo exercido para lhes 

causar uma sensação maior de isolamento e de vulnerabilidade.  

 Inês também não comenta nada sobre as condições sanitárias da casa, mas pelo seu 

depoimento fica claro que quem cuidava da manutenção da limpeza no local eram os próprios 

detentos (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). Eles eram forçados a realizarem 

tarefas domésticas, o que consiste em outro tipo de ação repressiva que, no caso de Inês, ainda 

envolveu violência de gênero82: 

 
82 Inês também foi estuprada por um homem que tinha o codinome “Márcio” e duas vezes pelo “Camarão”. Nesse 

sentido, vale a pena salientar que todos os agentes desse CCD eram homens, visto que não existe nenhuma 

referência de que lá tenha trabalhado alguma mulher. Isto é, a violência de gênero perpetrada contra as mulheres 

também fez parte do modus operandi da Casa da Morte. Mas a Casa da Morte não é a exceção, é a regra. Em seu 

relatório final, a CNV demonstra que esse tipo de violência caracterizou a ação de todo o aparato repressivo da 

ditadura civil-militar, incluindo o DEOPS e o DOI-CODI de São Paulo (BRASIL, 2014). Como essa problemática 
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(...) [eu] era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo 

gracejos e obscenidades, os mais grosseiros. / [Mariano Joaquim da Silva] 

Permaneceu na casa até o dia trinta e um de maio, fazendo todo o serviço 

doméstico, inclusive cortando lenha para a lareira. (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 8 / 14). 

 A respeito da higiene pessoal e da alimentação dos prisioneiros, a situação era precária. 

Inês afirma que apenas depois que fingiu aceitar a proposta de trabalhar infiltrada é que a sua 

alimentação passou a ser de qualidade e que suas condições de higiene foram aprimoradas, 

como parte de um processo de recuperação física e psicológica: “Nesta fase, reforçaram a 

minha alimentação, deram-me roupas limpas e inclusive um par de óculos – de outra pessoa 

– pois sou bastante míope e passei quase três meses sem usá-los.” (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 9, grifo meu). E mesmo com uma alimentação mais  

saudável e tomando remédios para melhorar seu apetite, Inês ainda saiu da casa com 20 kg a 

menos de seu peso normal. A denúncia de Inês também aponta que a privação alimentar era 

utilizada como uma forma de tortura. Ela conta o caso do Mariano da Silva, que foi interrogado 

por 4 dias seguidos, sem beber, comer e dormir, e o caso do Paulo de Tarso Celestino da Silva, 

que foi torturado durante 48 horas e obrigado a ingerir uma quantidade alta de sal, tanto que 

Inês o ouviu ficar implorando por água por horas a fio. (ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL, 1980). Isso traz a tona outra discussão: será que na Casa da Morte todos os presos 

conseguiam escutar as torturas, como acontecia nos CODs aqui estudados? 

Na planta desenhada por Inês, ela aponta que: a) o local para torturas era o quarto de 

empregada (cômodo 15); b) ela passou o mês de maio, período no qual ficou acamada (devido 

ao seu estado de saúde) e no qual foi interrogada (não torturada), presa no cômodo 4; c) a partir 

de meados de junho ela passou a ficar detida na despensa (cômodo 12) (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980; RIO DE JANEIRO, 2015). Por esses apontamentos, é 

admissível afirmar que: a) o quarto de empregada era usado como a sala de torturas; b) o 

cômodo 4, provavelmente assim como o restante dos quartos da casa (cômodos 5 e 6), era 

destinado à detenção e interrogatório dos detentos; c) a despensa também servia como local de 

detenção (ver Figuras 65, 66 e 70). Com isso estabelecido, podemos discutir então a questão da 

sonoridade dentro desse espaço. Para começar, os presos que ficavam detidos na despensa, 

cômodo muito próximo ao quarto de empregada, com certeza conseguiam escutar as sessões de 

tortura. Um fato que indica isso é que Inês, em seu depoimento à OAB, consegue precisar a 

 
não é o foco do trabalho, eu abordei superficialmente a violência de gênero nesses locais, mas nos relatos de ex-

presas políticas analisados para essa tese, como os da Maria Amélia Teles, Ieda Seixas e Rosemeire Nogueira, há 

menção de estupro e assédio. 
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quantidade de dias que Paulo da Silva e Heleny Guariba foram submetidos à tortura, sendo que 

eles passaram pela casa no mês de julho, quando Inês ficou detida na despensa (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). 

Ao mesmo tempo, Inês não menciona que chegou a ouvir torturas quando esteve 

mantida no cômodo 4, o que sugere que os presos que ficavam nos quartos (cômodos 4, 5 e 6) 

talvez não conseguissem ouvir o que ocorria no cômodo 15. Em compensação, nesses quartos, 

os detentos provavelmente escutavam o que ocorria no cômodo ao lado. Ao falar de Aluízio 

Palhano Pedreira Ferreira, que passou pelo CCD em maio, Inês assegura que o ouviu ser 

interrogado (não torturado) entre os dias 13 e 14, o que indica que ele possivelmente ficou em 

outro quarto. (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). De qualquer forma, o que 

se confirma é que, seja ouvindo as torturas ou os interrogatórios aos quais outros presos eram 

submetidos, um clima de tensão sempre se fazia presente. Mas, com certeza, para os detentos 

que ficavam na despensa, a situação devia ser muito pior, muito mais impactante. O problema 

é que não dá para assegurar que os agentes faziam a escolha de quem era preso ali de maneira 

estratégica levando em conta essa questão.  

Contudo, os gritos vindos da sala de tortura não eram a única forma de instaurar um 

clima de violência e terror na casa. Assim como no DEOPS e DOI-CODI de São Paulo, os 

agentes na Casa da Morte também travavam “guerras psicológicas” com os detentos, por meio 

de ameaças e humilhações, para desestabilizá-los, para “destroçá-los mentalmente”, expressão 

utilizada pela própria Inês (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). Além de terem 

colocado Inês para limpar a cozinha nua enquanto era assediada, um dos torturadores, certa vez, 

disse que ela estava condenada à morte e que eles a torturavam não mais por informação e sim 

para que ela sofresse: 

(...) Dr. Roberto me disse que eles não queriam mais informação alguma; 

estavam praticando o mais puro sadismo pois eu já fora condenada à 

morte e que ele, Dr. Roberto, decidira que ela seria a mais lenta e cruel 

possível, tal o ódio que sentia pelos "terroristas". (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 7, grifo meu). 

Eles também chegaram a fazer com que ela escrevesse documentos que contrariavam 

seu viés político e ideológico. Uma tática muito parecida com o “perguntório” do DOI-

CODI/SP.  

Fui então obrigada a escrever três documentos: uma análise sobre as 

esquerdas, os motivos de minha saída da organização e uma crítica 
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sobre os órgãos de repressão do Governo. Evidentemente as condições 

em que foram escritos estes documentos não refletem verdadeiramente 

o que penso sobre os assuntos neles abordados. (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 7). 

Ali os agentes ainda contavam à Inês sobre determinados detentos que tinham sido 

mortos ou que tinham “sumido”: 

Dr. Teixeira disse-me em princípio de julho que Mariano [Mariano Joaquim 

da Silva] fora executado porque pertencia ao Comando da VAR-Palmares 

[Inês era dirigente da VAR-Palmares], sendo considerado irrecuperável 

pelos agentes do governo. (...) 

Dr. Pepe confirmou-me que seu grupo "executara" Carlos Alberto 

Soares de Freitas, por cuja prisão, ocorrida em fevereiro deste ano, fora 

responsável. Disse-me que seu grupo não se interessa em ter líderes presos 

e que todos os "cabeças" seriam sumariamente mortos, após 

interrogatório. (...) 

Perguntei a Dr. Pepe sobre ele [Aluízio Palhano Pedreira Ferreira], que me 

respondeu: "ele sumiu" [ele foi transferido para o DOI-CODI/SP, onde foi 

assassinado]. (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 14-15, 

grifo meu). 

Assim como acontecia nos CODs, para mim, essas informações eram compartilhadas 

com a intenção de amedrontar Inês com a possibilidade de que o destino dela seria o mesmo 

desses presos. No caso do detento Walter Ribeiro Novaes, eles não só confirmaram a ela que o 

tinham matado, como celebraram a sua morte com uma “ruidosa comemoração” (ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). 

Ainda visando fazer com que Inês se sentisse insignificante e desamparada, eles também 

falavam para ela que ninguém sabia de sua prisão e que sua família não se preocupava com seu 

sumiço. E quando Inês os pedia para ser entregue à Justiça Militar para pagar pelos seus atos, 

na esperança de deixar de ser uma presa clandestina, a resposta era sempre a mesma: era 

impossível porque ela sabia demais. Em uma dessas vezes, ainda responderam que o Superior 

Tribunal Militar era brando no julgamento de casos como o dela. (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). Eles chegaram até mesmo a “dar” a “opção” de suicídio 

para Inês: 

Alguns dias após submetida a verdadeiro horror, apareceu o Dr. Teixeira, 

oferecendo-me uma saída "humana": o suicídio. Disse-me que eu tinha 

sido condenada à morte, mas ao invés de uma morte lenta nas mãos do 

Dr. Roberto, eu poderia dar cabo de minha vida. Aceitei e pedi um revólver 

pois já não suportava mais. Entretanto, Dr. Teixeira queria que o meu 

suicídio fosse público, Propôs-me então que eu me atirasse debaixo de um 

Ônibus como já fizera. Concordei e no dia seguinte (sete de julho) fui levada 

para o local. No momento em que deveria atirar-me sob as rodas de um 
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Ônibus, agachei-me e segurei as pernas de um deles, chorando e gritando. 

Minha atitude começou a despertar a atenção de populares e 

imediatamente fui reconduzida para a casa. Por não ter me matado, fui 

violentamente castigada (...) (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

1980: 7-8, grifo meu). 

 Em outra situação, Inês tentou suicídio porque escutou agentes falarem que ela seria 

morta no suposto dia que eles a libertariam para que se tornasse uma infiltrada (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). A meu ver, essa situação pode ter sido montada para 

apavorar Inês, prática comum nesse local, como vimos pelo que já foi aqui colocado. Afinal, 

depois que ela se recuperou da tentativa de suicídio, ela realmente foi libertada sob a condição 

de que trabalhasse para a repressão, o que sugere que eles não tinham a intenção de matá-la:  

Entretanto, por conversas ouvidas de madrugada, entre Pardal e 

Laurindo, pressenti que se tramava uma cilada que culminaria com a 

minha morte. Pardal disse a Laurindo que "logo que ela desça do carro 

para andar os 200 metros eu já estarei com o carro em alta velocidade; 

ela não terá nem tempo de ver o que lhe acontecera". Zé Gomes também 

comentou comigo: "você cairá dura quando souber o que te aguarda". 

Diante de tudo isto e para não colaborar com a farsa de uma "morte 

acidental", cortei os pulsos (na madrugada de domingo para segunda feira, 

nove de agosto). Perdi muito sangue e sentindo que já estava perdendo os 

sentidos, ocorreu-me a certeza de que deveria lutar pela minha vida, porque 

tinha esperanças de denunciar tudo o que ocorrera e ainda, todas as coisas que 

presenciei no inferno em que estava. Assim, gritei por Pardal que, juntamente 

com os que se encontravam na casa, providenciou os primeiros socorros. 

Imediatamente, telefonaram para os seus superiores, Dr. Bruno, Dr. 

Guilherme e Dr. Pepe, que acorreram ao local. Fui medicada pelo Dr. 

Carneiro, que me fez uma transfusão de sangue e suturas. (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 11, grifo meu). 

Além disso, como nos CODs, na Casa da Morte os detentos também não sabiam quando 

seria a próxima sessão de tortura ou agressão, o que devia gerar uma constante sensação de 

incerteza: “A qualquer hora do dia ou da noite sofria agressões físicas e morais.” (ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 8).  

Para piorar ainda mais a situação dos detentos, aparentemente, nesse CCD, eles ficavam 

em suas “celas” sozinhos, sem poder contar com o carinho e a ajuda de outros presos quando 

chegavam das torturas, por exemplo, o que só devia aumentar o sentimento de desamparo. Sem 

contar que o contato entre eles fora das “celas” devia ser bastante complicado de ser realizado, 

isso porque, assim como em qualquer outro centro de detenção, ali a movimentação dos mesmos 

também era controlada:  
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CEV-RJ - Ficavam no quarto [os presos]? Ficavam trancadas em quartos? Não 

andavam livremente pela casa?  

Malhães – Não. Ninguém andava livremente, Deus me livre... (RIO DE 

JANEIRO, 2014: 31). 

Todavia, o controle da comunicação entre os presos na Casa da Morte devia ser maior 

do que nos CODs e eles deviam ficar realmente mais isolados. Se cada equipe trabalhava de 

forma compartimentalizada com seus respectivos prisioneiros, sem trocarem muitas 

informações entre si, como argumenta Malhães; então, por uma questão de segurança, os 

detentos também deviam ter contato limitado não só com outras equipes, mas também entre 

eles mesmos:  

E depois, havia uma coisa chamada, que em informações é a coisa mais 

exigida, que é a chamada compartimentação. Isso quer dizer, o que tá 

ocorrendo ali... O senhor que trabalha aqui não precisa tomar conhecimento 

do que está acontecendo aqui. Não lhe apraz, não lhe interessa. É o meu caso, 

por exemplo. Eu tava cantando um infiltrado, não interessava a ninguém, nem 

quem fosse. (MALHÃES, 2014: 27) 

 O fato de Inês, em seu relato à OAB, afirmar que, em três meses de permanência ali, 

conseguiu conversar três vezes com o preso Mariano da Silva, sem mencionar nenhuma outra 

ocorrência similar, corrobora com essa tese de isolamento dos detentos nesse CCD, 

principalmente se consideramos que duas dessas três vezes, eles estavam acompanhados por 

agentes, ou seja, foram contatos “autorizados”: “Conversamos três vezes, duas na presença de 

nossos carcereiros e uma a sós. (...) Quando conversei a sós com Mariano, ele mencionou a 

prisão de Carlos Alberto Soares de Freitas.” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

1980: 14). Por outro lado, ter conseguido conversar a sós com o Mariano, adquirindo uma 

informação tão importante como a confirmação da passagem de outro detento por aquele local, 

demonstra que o controle e a vigilância na Casa da Morte, como nos CODs, também não era 

absoluto e que sempre há espaço para resistência.  

 Ainda sobre a problemática da comunicação entre os prisioneiros, como não consegui 

realizar as análises sensoriais durante minha visita à casa, não foram levantados dados sobre a 

relação entre as possibilidades de comunicação sonora e visual e a configuração espacial do 

imóvel. Por isso, mesmo tendo conhecimento sobre os cômodos que eram voltados para a 

detenção/interrogatório e para tortura (graças ao depoimento de Inês),  só o que eu posso afirmar 

então é que o contato entre os prisioneiros e suas movimentações nesse espaço parece ter sido 

objeto de um controle mais rígido, quando comparado aos CODs.  
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Se esta pesquisa deixou a desejar nesse aspecto, em contrapartida, a partir do gráfico de 

Análise Gamma da Casa da Morte (Figura 70) foi possível construir interpretações 

interessantíssimas sobre a espacialidade desse imóvel.  

Figura 70 – Plantas baixas do subsolo e primeiro andar da Casa da Morte e o Gráfico de Análise Gamma. 

 
 

Esse CCD, assim como os outros analisados, tinha uma configuração espacial não 

distributiva. A diferença é que, nesse caso, existiam mais cômodos com mais de duas conexões, 

entretanto, a espacialidade desse imóvel ainda era bem compartimentalizada. O espaço interno 

da Casa da Morte se dividia em 4 grandes áreas: a área de empregada83, destacada em vermelho 

(cômodos 15 e 16), a área da garagem (cômodo 14 e as escadas 13i/13ii), que estava conectada 

 
83 Eu uso o termo área de empregada porque cômodos como esses são tradicionalmente construídos e designados 

no Brasil como “quarto e banheiro de empregada”, o que por si só reflete o autoritarismo, elitismo e machismo 

presente nas classes média e alta brasileiras. Assunto que, apesar de relevante, não é o foco deste trabalho. Por isso 

esse termo não será problematizado aqui.  
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à área da cozinha, destacada em amarelo (cômodos 11 e 12), e a área de uso privado e social da 

casa (cômodos restantes), destacada em verde, que estava conectada à área da cozinha a partir 

da copa (cômodo 9). Essa configuração espacial tem cabimento, afinal esse imóvel foi 

construído para ser uma residência e não um CCD. Tanto que, enquanto os cômodos voltados 

para o convívio social, como a sala de estar (cômodo 2) e a copa (cômodo 9), estão em níveis 

de profundidade iniciais no gráfico, os quartos (cômodos 4, 5 e 6) e os banheiros (cômodos 8 e 

10) estão em níveis mais profundos, pois são cômodos de uso privado na nossa sociedade. 

Inclusive, o banheiro que seguramente estaria destinado para o uso exclusivo dos moradores da 

casa (cômodo 8), devido à sua proximidade aos quartos, é o único cômodo que está no último 

nível de profundidade. Já o banheiro “social” da casa, que certamente foi criado para ser 

utilizado também por visitantes, está em um nível intermediário de profundidade, assim como 

o corredor que leva aos quartos.  

Ao mesmo tempo, a área de empregada ficava completamente separada do restante da 

casa, sem nenhuma conexão direta a um de seus cômodos. Sendo assim, apesar de estar em um 

nível de profundidade inicial no gráfico e espacialmente próxima à cozinha, essa era a área mais 

isolada do imóvel, até porque se localizava nos fundos do lote, longe da rua (que contornava a 

frente e a lateral da casa onde ficavam os quartos) e certamente sem nenhuma visibilidade da 

mesma. A área da cozinha (local de trabalho de empregadas, mas também frequentado por 

moradores) funcionava nesse caso como um espaço de transição entre a isolada área de 

empregada e a área utilizada exclusivamente pelos moradores e seus visitantes. Vale ressaltar 

que a varanda e a sala de estar, cômodos “sociais”, eram de fácil acessibilidade (assim como a 

copa) e possuíam uma vista privilegiada da rua, que era a única via de acesso à casa (pois essa 

ficava no final da rua e em um ponto alto).  

Esse campo de visibilidade que a varanda e a sala ainda possuem e que foi verificado 

por mim rapidamente quando estive na casa, com certeza, deve ter sido utilizado de forma 

estratégica pelos agentes, que conseguiriam observar com facilidade quem se aproximava do 

local pela rua. Por causa da boa visibilidade e acessibilidade, faz sentido que esses cômodos, 

juntamente à copa, tenham sido ambientes destinados aos carcereiros e agentes. Soma-se a isso 

o fato de que esses locais e a cozinha, como mostra o gráfico, eram pontos de distribuição 

espacial da casa, que podem ter servido então como espaços de controle de movimentação. Os 

quartos, mesmo possuindo uma boa vista da rua através de suas janelas, por estarem, segundo 

o gráfico, no penúltimo nível de profundidade e serem menos acessíveis, realmente eram a 
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melhor opção para detenção, assim como o banheiro (nº 8), embora Inês não tenha mencionado 

que prisioneiros chegaram a ficar nesse local (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

1980). Já o quarto de empregada, era o melhor lugar para instalar a sala de torturas, pois era o 

espaço mais isolado do restante da casa e da rua; uma pessoa passando pela rua ou presente na 

varanda, na sala e na copa, jamais conseguiria ver o que acontecia ali. Seguindo essa linha de 

raciocínio, a despensa também era um bom lugar para detenção, pois ficava próxima à sala de 

torturas e nos fundos da casa, sem estar totalmente desconectada da mesma, pois era acessada 

pela cozinha, o que devia facilitar o controle dos agentes sobre os detentos que ficavam nesse 

cômodo. Isto é, a despensa, imbicada em uma “área de transição” (área da cozinha), era 

suficientemente isolada (não pelo nível de profundidade e sim pelo seu posicionamento 

espacial) para cumprir essa função detenção.  

 O Gráfico de Análise Gamma, estudado em conjunto com a planta baixa do prédio, 

demonstra que, por mais que o imóvel da Casa da Morte não tenha sido construído para ser um 

CCD, ele foi muito bem utilizado como tal. Além de terem estabelecido como locais de 

detenção e tortura os cômodos que eram menos acessíveis, os espaços frequentados pelos 

agentes serviam “naturalmente” como pontos de controle de movimentação de pessoas dentro 

da casa, o que facilitava a vigilância sobre os detentos e os locais nos quais ficavam 

encarcerados. Concomitantemente, o isolamento dos presos, a facilidade de monitoramento e a 

acessibilidade dos cômodos frequentados pelos agentes, também os dava maior liberdade para 

que eles recebessem visitas ou dessem festas na habitação, uma prática recorrente, segundo o 

testemunho de Inês: “Na ausência dos oficiais, a casa foi muitas vezes visitada por prostitutas, 

quando eram realizadas "festas", das quais participavam Pardal, Camarão, Raul, Marcelo e 

Alan.” (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980: 16). Malhães também contou, em 

entrevista, que festas eram realizadas no local como disfarce: “Eu organizei o lugar. Quem eram 

as sentinelas, a rotina e quando se dava festa para disfarçar, por exemplo. Tinha que dar vida a 

essa casa. Eu era um fazendeiro que vinha para Petrópolis de vez em quando (...)” (OTÁVIO 

et al., 2012). Ou seja, a manutenção da aparência de normalidade dependia do isolamento dos 

presos na casa, o que mostra que a materialidade dessa residência foi fundamental para que os 

agentes controlassem e disciplinassem os corpos dos detentos ao mesmo tempo em que 

conseguiam esconder o máximo possível as práticas ali exercidas.  

Mas, se essa casa tinha uma configuração espacial cuja utilização estratégica favorecia 

o controle dos agentes, então como resistir? Como resistir se os presos ficavam sozinhos nas 
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“celas” e o contato com outros detentos na casa era vigiado e, pelo que já foi discutido, 

certamente evitado? Como resistir em um ambiente de extrema violência, no qual o sensorium 

dos presos é afetado por estímulos e privações sensoriais que os “destroçam” 

corporalmente/emocionalmente? No inverno eles tomavam banhos gelados e eram expostos, 

sem nenhum tipo de proteção, às temperaturas baixas da região serrana fluminense; eles não 

tinham acesso à roupa limpa e a uma alimentação decente, o que fragilizava ainda mais os seus 

corpos; pode ser que nem sempre eles tinham contato (visual/tátil) com a luz do sol, o que 

implica em uma privação sensorial violenta que reduz consideravelmente a capacidade de 

controle temporal; eles eram constantemente ameaçados e humilhados, eram até forçados a 

realizar tarefas domésticas e, dependendo de onde estavam, podiam ouvir as torturas e os 

interrogatórios de outros prisioneiros, prelúdios do que aconteceria com eles mesmos a qualquer 

momento. Diante disso tudo, como resistir? O relato de Inês responde a essa pergunta. 

A comunicação subversiva com outros prisioneiros, burlando a vigilância repressiva, 

por mais que fosse difícil, era de alguma forma viável, pois Inês e Mariano lograram quando 

tentaram. O simples ato de Inês ter permanecido atenta às informações visuais e auditivas as 

quais ela tinha acesso, tendo memorizado o número de telefone da casa, o nome e o rosto do 

seu proprietário (Mario), dados que tornaram possível a localização do CCD, também pode ser 

considerado como uma forma importante de resistência. A capacidade que Inês teve, mesmo 

em péssimas condições físicas/emocionais/psicológicas, de convencer seus torturadores de que 

trabalharia como infiltrada, o que foi fundamental para que ela saísse viva dali, é, sem dúvida, 

outro exemplo de resistência. (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 1980). Ou seja, 

existiu resistência na Casa da Morte! Esse CCD foi um espaço no qual as experiências 

sensoriais dos detentos foram moldadas tanto por táticas repressivas, como também por táticas 

de sobrevivência. E a prova disso é que Inês conseguiu sobreviver, escapando do que, na época, 

foi um dos principais centros clandestinos de detenção do país.  

 

3.4.2 A Casa Azul de Marabá (PA) 

 

3.4.2.1 A ameaça da Guerrilha do Araguaia e a repressão política da Casa Azul 
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A história da Casa Azul está diretamente ligada à história da Guerrilha do Araguaia e 

do aniquilamento da mesma pelo Estado ditatorial. Essa história teve início em 1966, quando 

militantes do PCdoB começaram a se instalar na região então conhecida como Bico do 

Papagaio, a fim de “trabalhar” com os camponeses locais e de instaurar a “guerra popular 

prolongada”, o único meio pelo qual, para o PCdoB (partido que adotou o maoísmo84) a 

revolução seria possível (BRASIL, 2014; CORRÊA, 2013; LUIZ, 2017; LUIZ et al., 2017, 

2018; MERLINO & OJEDA, 2010; TELES, 2011): 

(...) do ponto de vista teórico, o caminho da luta armada no Brasil previsto 

pelo PCdoB contemplava a formação de pequenos grupos guerrilheiros que 

atuariam fazendo o chamado “trabalho de massas” nos campos, mobilizando 

a população e evitando o enfrentamento direto com as forças oficiais. 

Progressivamente (...) as “massas” adeririam ao movimento revolucionário, 

permitindo, gradualmente, o combate direto às tropas do governo. Por meio 

de pequenas ações nas cidades, dispersariam as forças armadas pelo território, 

até o momento em que conseguissem criar zonas liberadas do controle 

governamental, de onde avançariam para o resto do país. Justamente por 

desenvolver-se em várias etapas, a guerra seria prolongada e impossível sem 

apoio popular maciço. O PCdoB avaliou, em 1966, que, se a “mobilização das 

massas” em favor da luta armada não ocorresse, as chances de sucesso seriam 

nulas – daí o foco no “trabalho de massas”. (BRASIL, 2014: 682). 

Mas por que eles decidiram iniciar a “guerra” na região do Bico do Papagaio, que hoje 

corresponde à região do Araguaia (Figura 71)? Com uma área de 40 mil km² e apenas algumas 

dezenas de milhares de habitantes que viviam do “extrativismo vegetal, animal e mineral” 

(LUIZ et al., 2017: 12), essa região possuía florestas densas, não tinha estradas e meios de 

transporte (a população local se deslocava a pé ou com burros) e as linhas de comunicação não 

eram de qualidade, o que por si só dificultaria imensamente a ação de futuras forças repressivas 

(BRASIL, 2014; CORRÊA, 2013; MECHI, 2014). Vanu retrata muito bem como essa área era 

na época: 

Olha, naquele tempo ninguém tinha nada não. Não tinha comércio que nem 

tem hoje não. (...) comércio aqui não tinha nada. A gente trabaiava da roça, 

comia do que fazia. Fazia farinha, arroz e, comendo, pegando caça e matando. 

Nem criação de gado num tinha nesse tempo aqui não. Nada. (Manoel Leal 

Lima, relato oral, 09/12/2018). 

 

 
84 Corresponde à “linha chinesa” do socialismo, que surgiu do rompimento de Mao Tsé-tung, líder do Partido 

Comunista Chinês, com a União Soviética em 1963. Essa linha político-ideológica defendia que a revolução 

socialista teria que envolver primeiramente a conquista do campo e, posteriormente, a conquista das cidades. 

(CORRÊA, 2013). 
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Figura 71 – Mapa do Bico do Papagaio. Região fronteiriça localizada entre os estados do Pará, Goiás (atual 

Tocantins) e Maranhão. Fonte: Corrêa (2013). 

 
  

Além disso, os moradores da região (das médias e pequenas cidades ou da zona rural) 

eram pobres, semianalfabetos e não tinham acesso a políticas públicas, pois o Estado ali era 

ausente. Em outras palavras, eles se encontravam em uma situação de grande vulnerabilidade 

econômico-social, o que tornava o Bico do Papagaio a localidade perfeita para o “trabalho com 

as massas”. (BRASIL, 2014; CORRÊA, 2013; MECHI, 2014; LUIZ et al., 2017). Esse trabalho 

consistiu em fazer com que os militantes, chamados de “paulistas” pela população local, se 

habituassem à região e conhecessem seus costumes (MECHI & JUSTAMAND, 2014), 

ganhando a confiança e o apoio dos moradores através da organização de festas, construção de 

escolas, criação de equipes de saúde e de torneios de esporte (BRASIL, 2014b). O Abelinho 

conta como “os paulistas” ajudaram os camponeses que viviam nessa área: 

E era desse tamainho [a cidade de Marabá]. Aí tudo era mato, tudo era mato. 

O pessoal [os “paulistas”] chegaram pra cá pra se assituar. (...) Cada tem que 

ter seu pedacinho de terra. (...) é o seguinte, eles era um povo entendido, nós 

era tudo camponês (...) qualquer um precisava de um remédio, eles sabia (...) 

Aqui era mato, todo mundo precisava deles. (...) gente entendido. Ajudava, 

dava injeção, dava remédio. É. Precisava... mulher precisava de parto, tinha 

parteira, tinha tudo, tinha doutora, tô dizendo. Fazia operação, fazia cesariana 

(...) (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

Só que essa primeira fase da guerrilha, do “trabalho de massas”, acabou rápido, pois em 

1972 o Exército chegou à região para extinguir o movimento “subversivo” (BRASIL, 2014b; 

LUIZ, 2017; LUIZ et al., 2017, 2018; MECHI, 2014). De acordo com Teles (2011), o Exército 

já investigava a região desde 1969 e, em 1970, as Forças Armadas realizaram a Operação 

Carajás para conseguir mais informações sobre os grupos de militantes de esquerda que 
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atuavam na área. Nesse mesmo ano, o Bico do Papagaio foi classificado como uma zona de 

segurança nacional (BRASIL, 2014; LUIZ et al., 2017, 2018). Já em março de 1971 foi iniciada 

a Operação Macedônia, que coletou dados essenciais para o desenvolvimento de outra 

operação (TELES, 2011): a Operação Mesopotâmia que, no mês de agosto do mesmo ano, 

conseguiu prender mais de trinta “subversivos” na região, ligados ao VAR-Palmares 

(Vanguarda Armada Revolucionária-Palmares) e ao PRT (Partido Revolucionário dos 

Trabalhadores) (BRASIL, 2014; LUIZ et al., 2017, 2018; TELES, 2011). No entanto, somente 

em março 1972 os guerrilheiros do PCdoB foram descobertos, devido à Operação Peixe I, outra 

ação executada pelas Forças Armadas para levantar informações sobre possíveis militantes no 

Bico do Papagaio, que foi complementada pela Operação Peixe II, montada para que eles 

conhecessem melhor os militantes então detectados (MECHI, 2014). A Operação Peixe III, que 

foi efetuada em abril de 1972 e consistiu em uma incursão ao Ponto de Apoio da guerrilha, 

marcou o início da Primeira Campanha das Forças Armadas realizada para acabar com o 

movimento (MECHI, 2014; TELES, 2011).  

Devido à Operação Peixe III, os militantes do PCdoB migraram para as florestas para 

se refugiarem (TELES, 2011) e passaram a ser chamados de “povo da mata” (LUIZ, 2017; 

LUIZ et al., 2017, 2018). Ao mesmo tempo, os militantes também se assumiram perante os 

moradores locais como guerrilheiros e começaram a tentar convencê-los a aderir à luta armada85 

(BRASIL, 2014b). 

Aproximadamente seis anos após a chegada dos primeiros militantes 

comunistas, em 12 de abril de 1972, os enfrentamentos diretos teriam início 

na região da área de campo, no sudeste do Pará. Naquele momento, eram 69 

os guerrilheiros, espalhados por uma área de cerca 6.500 km², que cobria os 

principais municípios e vilarejos do sudeste do Pará, como as proximidades 

da cidade de Marabá, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, 

São Sebastião, Araguatins, Tocantinópolis, Xambioá e Brejo Grande do 

Araguaia. Os integrantes do movimento estavam divididos em três 

destacamentos – A, B e C – com cerca de 22 pessoas, distribuídas em três 

subgrupos, cada qual contendo entre sete e dez indivíduos. Os destacamentos 

respondiam à Comissão Militar (CM), formada por quatro dirigentes, que 

determinavam o plano de ação, e por dois guardas. (...) O destacamento A 

atuava ao longo da Transamazônica, particularmente nas regiões de Faveiro, 

Fazenda São José, São João do Araguaia e Metade; o destacamento B atuava 

a nordeste da serra das Andorinhas, no chamado vale do rio Gameleira, 

enquadrando as bases guerrilheiras de Gameleira e Couro das Antas; o 

destacamento C atuava a sudoeste da serra das Andorinhas, enquadrando as 

bases guerrilheiras de Pau Preto, Abóbora e Esperancinha. Segundo 

documento da Marinha de 1972, o deslocamento dos guerrilheiros pela mata 

 
85 Segundo a CNV, 29 camponeses aderiram à guerrilha (BRASIL, 2014b). 
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era constante e os grupos não permaneciam presos a suas bases locais. 

(BRASIL, 2014: 685). 

Ao todo, as Forças Armadas, entre 1972 e 1974, realizaram três campanhas na região 

visando extinguir a Guerrilha do Araguaia e, para isso, utilizaram mais de 7 mil homens, “(...) 

profissionais especializados, agentes infiltrados e o que havia de mais moderno em termos de 

armamento e logística. Em nenhum momento os militares deixaram a área. Cada fase foi 

executada por meio de diversas operações.” (TELES, 2011: 96). Para a execução das ações 

repressivas também foram construídas no Bico do Papagaio diversas instalações militares e 

vários centros de detenção, onde as pessoas eram torturas e assassinadas, como, por exemplo, 

as bases militares de Xambioá e Bacaba, a delegacia de Araguaína e, em Marabá, a sede do 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), um presídio militar e, claro, a 

Casa Azul (BRASIL, 2014; LUIZ et al., 2017; MECHI & JUSTAMAND, 2014; TELES, 2011):  

No que diz respeito ao Araguaia, era comum que os detidos, além de 

interrogados no ato da prisão, fossem espancados, furados com baionetas e 

arrastados pela mata. Geralmente eram levados até pequenas bases criadas em 

Xambioá e na localidade conhecida como Bacaba, onde eram torturados, fato 

registrado nos depoimentos dos camponeses presos. De lá eram conduzidos 

para a Casa Azul, um centro clandestino de tortura, em Marabá. A partir de lá, 

se sobrevivessem, eram levados para o Pelotão de Investigações Criminais do 

Exército (PIC), em Brasília. (BRASIL, 2014: 694). 

Entre os detidos e torturados durante as campanhas das Forças Armadas estão os 

moradores locais. Segundo a CNV (BRASIL, 2014b) e Corrêa (2013), a repressão à guerrilha 

atingiu 500 famílias. A violência contra a população local foi gigantesca, além de serem presos 

ilegalmente e torturados, os camponeses tiveram suas terras queimadas, suas criações arrasadas 

e alguns ainda foram obrigados a trabalhar para os militares como guias nas matas (“mateiros”), 

durante as operações de caça e extermínio dos guerrilheiros (BARBOSA, 2016; BRASIL, 2014, 

2014b; CORRÊA, 2013; JUSTAMAND & MECHI, 2015; LUIZ et al., 2017, 2018; MECHI, 

2014; NASCIMENTO, 2000; PEIXOTO, 2014, 2014b; TELES, 2001, 2011). Também 

ocorreram sequestros de mulheres e crianças (JUSTAMAND & MECHI, 2015; TELES, 2011), 

sendo que algumas foram submetidas a trabalho escravo em acampamentos militares (TELES, 

2011). Vanu, camponês que foi obrigado a ser “mateiro”, afirma que perdeu tudo que tinha:  

E minhas coisas lá ficou tudo perdida. Aí tocaram fogo em tudo, nas coisa, 

casa de engenho, casa de farinha (...) era tudo de paia. As criação minha 

comeram tudo (...) Aí quando cabô, que acabou tudo [quando a Guerrilha do 

Araguaia foi desmantelada] (...) eu voltei lá, não tinha mais nada, até a terra o 

povo já tinha invadido. (...) Mas os morador mesmo, que morava pertim dos 

guerrilheiro foram tudo preso. (...) quando nós voltamo, não tinha mais nada, 
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acabou com tudo. Prejuízo grande. (...) carregaram meus animal e roubaram. 

Criação miúda carregou tudo. (...) eles destruíram tudo pra, pros guerrilheiro 

não se alimentar. (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

E boa parte da população nem ao menos entendia o porquê da numerosa presença de 

militares na região (CAMPOS FILHO, 2012 apud LUIZ et al., 2017) e o porquê de suas prisões 

e da violência sofrida: 

Eu fui preso era 7 de junho de [1972]... [em] Palestina. (...) Tava trabalhando 

de roça (...) quando me chamaram pra me prender. Aí eu fui preso como 

“terrorista” também, só que eu num sabia nem o que era “terrorista”, que eu 

nem sei assinar meu nome. (...) porque nós não entendia, nós nunca entendemo 

isso [porque o Exército estava na região e porque foram presos]. Até hoje, até 

hoje eu procuro pela... Eu não sei por que o Exército veio, que esse pessoal 

[os “paulistas”], os estudante veio de, de... de Rio de Janeiro, veio de Brasília, 

veio de Belo Horizonte (...) os pessoal, todos eram estudante que vieram pra 

cá. A questão é que eles tava estudando o partido. Eu acredito isso. Eu 

acredito, assim, eles tavam estudando como implantava o partido no Brasil. 

Eu acredito, entendi isso. Sou analfabeto mesmo, num sei. (Abel Honorato de 

Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

Pedro Marivete confirma que viu camponeses sendo torturados na Casa Azul em 1973, 

quando esteve detido lá, e que essas pessoas não tinham conhecimento sobre a guerrilha: “Mas 

o pior é que eles pegavam esses camponeses que não sabiam de nada, de nada, e torturavam. 

Pior foi isso. Eu vi.” (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/201886).  

Mas o que motivou essa violência contra os locais? Essas ações, perpetradas 

principalmente durante a terceira e última campanha militar, iniciada em outubro de 1973, na 

qual mais de 300 pessoas foram presas, tiveram como objetivo acabar com a “rede de apoio” 

da guerrilha já existente (pois os militantes adquiriam mantimentos e informações com a 

população local) (MECHI, 2014; TELES, 2011) e, o mais importante, propagar terror e 

instaurar a cultura do medo na região, para impedir que outras pessoas prestassem futura 

assistência aos “terroristas” (BRASIL, 2014; MECHI, 2014). Até os indígenas Aikewara 

(conhecidos como Suruí) foram afetados. Segundo a CNV, o mesmo modus operandi utilizado 

para reprimir os camponeses foi aplicado contra o povo: eles permaneceram confinados em sua 

aldeia que foi queimada junto com as reservas de alimentos, ficando desabrigados e passando 

fome, alguns homens ainda foram obrigados a trabalhar como “mateiros” para os militares 

(BRASIL, 2014).  

 
86 Pedro Matos do Nascimento. 09 dez. 2018. Relato Oral. São Domingos do Araguaia: Entrevista concedida à 

Caroline Murta Lemos e Denise Neves Batista Costa. 
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O resultado das ofensivas militares na região foi a morte de 61 militantes do PCdoB, 58 

ainda desaparecidos, e de 10 camponeses, 8 ainda desaparecidos (BRASIL, 2014). No entanto, 

diante de tudo que já foi colocado, concordo com Luiz et al. (2017) de que o número de 

moradores locais mortos deve ter sido bem maior. Como o próprio camponês Pedro Marivete 

confirmou em entrevista: “Mataram muita gente aí, rapaz. É porque a gente num sabe. Mataram 

muita gente.” (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). Posto isto, é possível 

afirmar então que a Casa Azul desempenhou um papel importante na repressão da Guerrilha do 

Araguaia, visto que ela esteve ligada a morte/desaparecimento, segundo o levantamento da 

CNV, de mais de 30 dos guerrilheiros (BRASIL, 2014).  

Tanto o terreno do DNER (onde ficava a Casa Azul) quanto o terreno do INCRA, 

localizados no município de Marabá, foram utilizados como fachada para as operações militares 

realizadas na região (BRASIL, 2014). Além dessas instituições cederem suas instalações e 

funcionários para as ações militares, elas também forneceram suporte logístico; chegaram até 

mesmo a dar documentos falsos de identidade para os agentes que trabalhavam disfarçados 

(MECHI, 2014; TELES, 2011). O Major Curió, por exemplo, chegou em 1973 em Marabá 

disfarçado como engenheiro do INCRA e a Casa Azul funcionou como o centro de comando 

das operações dirigidas por ele (BRASIL, 2014). Curió foi uma figura importante para o 

planejamento da Terceira Campanha militar, pois ele foi um dos coordenadores da Operação 

Sucuri (BRASIL, 2014) que coletou, de maio a outubro de 1973, todos os dados necessários 

para a realização da Operação Marajoara (outubro de 1973 a 1974), a mais violenta, a que 

mais prendeu e matou, conseguindo destruir de vez a guerrilha (MECHI, 2014; TELES, 2011). 

Nessa última operação, segundo o depoimento do sargento João Santa Cruz Sacramento, a 

ordem era prender os guerrilheiros e levá-los diretamente à Casa Azul, mas se a prisão não fosse 

possível por qualquer motivo, então a ordem era matar (BRASIL, 2014).  

O sargento João Sacramento também conta que depois que os prisioneiros eram 

entregues na Casa Azul, os agentes responsáveis pela apreensão não tinham mais acesso a eles 

(BRASIL, 2014). E, dependendo da “importância” do prisioneiro, quando ele chegava nesse 

“Centro de Informações e Triagem (CIT)” (denominado assim pelo CIE), ele era 

interrogado/torturado por equipes especializadas:    

Na Casa Azul, os interrogatórios dos prisioneiros considerados mais 

importantes não podiam ser conduzidos por membros menos experientes das 

Forças Armadas, pois, como alerta o manual de Contraguerrilha na selva 

produzido pelo CIE, “um interrogatório mal conduzido poderá fabricar 
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respostas que não representam aquilo que o interrogado, realmente, deve ou 

deseja esclarecer”. Durante a Guerrilha do Araguaia, fez-se necessária a 

utilização de mão de obra qualificada, as chamadas “turmas de interrogatório”, 

que ficavam alocadas nos “centros de triagem de presos” e possuíam formação 

específica para essas atividades. (BRASIL, 2014: 696). 

João Sacramento ainda afirma que quando perguntava sobre algum detento da Casa 

Azul e respondiam para ele que o preso tinha sido “mandado para Brasília”, na verdade, 

significava que o prisioneiro tinha sido eliminado (BRASIL, 2014). Pelo que foi colocado, fica 

claro então que além de funcionar como um centro de detenção e tortura clandestino, a Casa 

Azul, assim como a Casa da Morte, também foi um centro de extermínio, o que se reflete no 

número de pessoas cujas mortes, segundo a CNV, estão ligadas a esse órgão. Ademais, na Casa 

Azul, a tortura ainda serviu como uma forma de coagir os moradores locais a trabalhar como 

“mateiros” para os militares, como ocorreu, por exemplo, com os camponeses Abelinho e Vanu, 

entrevistados por mim e pela Denise Costa.  

É importante ressaltar que depois do fim da guerrilha em 1974, as instalações da Casa 

Azul também foram utilizadas na Operação Limpeza em 1975 (LUIZ et al., 2017, 2018). Essa 

operação teve a finalidade de destruir os documentos de inteligência que atestavam a existência 

do conflito na região e os corpos dos guerrilheiros e camponeses assassinados, que foram então 

exumados e queimados (BARBOSA, 2016; BRASIL, 2010b; BRASIL, 2014; CORRÊA, 2013; 

LUIZ et al., 2017, 2018). A Operação Limpeza foi uma tentativa do regime de impedir que a 

Guerrilha do Araguaia fosse lembrada e entrasse para nossa história. Mas por quê? Porque junto 

com o esquecimento vem a impunidade.  

Execuções de prisioneiros, operações de eliminação de vestígios da guerrilha 

e prática de torturas estão nos relatos colhidos, assim como na ampla literatura 

existente sobre a guerrilha. Literatura que conta essa história de diversas 

maneiras, mas quase sempre do mesmo ângulo, a partir de reminiscências de 

pessoas, os camponeses, mateiros e soldados, que sofreram e relatam a 

experiência. A omissão dos relatos dos militares contraria o preceito de que a 

história é normalmente contada pelos vencedores. A depender desses, não 

fosse a tradição oral, que a mantém viva, a memória da guerrilha estaria 

apagada. (PEIXOTO, 2011: 483). 

Nesse contexto, o tombamento da Casa Azul, o principal CCD utilizado na repressão da 

Guerrilha do Araguaia, representaria uma vitória importante contra o silenciamento e 

“apagamento” das ações de violência e terror propagadas pelo Estado no Bico do Papagaio e, 

obviamente, das ações de resistência. Afinal, contar a história da Casa Azul, é contar a história 

do maior e mais consistente movimento de luta armada do país (ANGELO, 2011; ALMEIDA, 
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2013; REIS, 2005), a história dos camponeses e indígenas que sobreviveram ao conflito. E não 

há melhor forma de contar essa história do que pela materialidade desse lugar, porque é por 

meio dela que as memórias subversivas da época da guerrilha serão evocadas, ativadas e 

experimentadas pelas pessoas que passarem por ali, criando processos de lembrança ao invés 

de esquecimento, o que no contexto sociopolítico atual se faz ainda mais fundamental. 

Mas qual é a materialidade da Casa Azul?  

 

3.4.2.2 Conhecendo o Complexo da Casa Azul 

 

Para começar, a Casa Azul foi um complexo formado por várias edificações que ficavam 

instaladas no terreno do DNER, no Km 01 da rodovia Transamazônica no município de Marabá 

(Figuras 72 e 73) (BRASIL, 2014; LUIZ et al., 2017). Essas edificações foram erguidas 

provavelmente em 1971, voltadas especificadamente para a instalação do DNER na região, 

devido ao início da construção da Transamazônica no local (ALMEIDA, 2008 apud LUIZ et 

al., 2017). A área onde se encontra essa propriedade, hoje urbana, nessa época era composta 

majoritariamente por matas:  

(...) que nesse tempo, ali também não tinha cidade, não era cidade, ali se 

saísse pra qualquer coisa podia entrar no mato e ir embora. (Abel 

Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018).  

Só tinha Marabá Véi, aquele Marabá Novo [área onde se localiza o 

terreno do complexo da Casa Azul] (...) não tinha não. Só aquele 

Marabazim véi ali. (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018).  

(...) só tinha mato aqui, não tinha nada aqui, só tinha Cidade Velha [Marabá 

Velha] na época. (DO NASCIMENTO, 2014). 

Ou seja, esse era um local mais isolado, o que certamente proporcionou mais liberdade 

aos agentes repressores para o emprego de ações violentas e mais privacidade para o 

desenvolvimento das operações militares que tiveram como base esse CCD.  
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Figura 72 – Imagem de Satélite com a área que compunha o terreno do DNER na década de 70 destacada em 

vermelho. Fonte: Brasil (2014). 

 
 

Figura 73 – Imagem de Satélite com as edificações do complexo da Casa Azul demarcadas em amarelo e 

numeradas e com a árvore Sumaumeira circulada em vermelho. Fonte: Google Earth (2009). 

 
 

Como se pode observar pela Figura 73, apesar do atual lote do DNIT apresentar diversas 

construções (muitas delas posteriores ao funcionamento do CCD, incluindo uma casa com 

piscina para os funcionários do DNIT (Figura 74)), apenas três delas são mencionadas nos 

relatos dos ex-presos políticos da Casa Azul analisados para esta pesquisa. O Abelinho, por ter 

passado 4 meses ali, consegue explicar muito bem a funcionalidade de cada uma dessas 

edificações: 
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Lá era muito grande, era grande a casa [o CCD]. (...) Tinha o lugar de 

cozinhar [Edifício 3], tinha o lugar que ficava os outros presos pra lá [Edifício 

2], tinha o que ficava bem na beirinha dor rio [Edifício 1]. (...) Era assim, lá 

[no Edifício 2] ficava os preso que ainda era pra ser investigado, que ainda 

ia pra investigação, e aqui na frente [Edifício 1] era os investigado. (...) 

Interrogava lá [Edifício 2] e trazia pra cá [Edifício 1]. Lá ele [o preso] 

apanhava (...) já saía a “taca”87 demais da conta (...) quando passava dali 

é que vinha, pro tratamento já vinha cá pra frente [Edifício 1]. Aí eu ia 

tratar, aplicar injeção, dá remédio. (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 

08/12/2018). 

Figura 74 – Fotos de algumas das construções que são posteriores ao funcionamento da Casa Azul. Acima: Foto 

dos dois prédios onde atualmente funciona o DNIT. Abaixo: Foto da casa com piscina tirada por Denise Costa em 

2018.  

 
 

Nota-se pelo depoimento do Abelinho que o Edifício 1 (Figura 75) foi uma estrutura 

importante para o funcionamento do CCD, pois serviu como local de detenção e de tratamento 

dos presos que já tinham sido torturados e investigados. Mas é bom frisar que nem sempre essa 

enfermaria conseguiu tratar todos os prisioneiros, pois o número de detentos, pelo que foi 

verificado com os relatos orais, podia ser muito alto:  

Quando tiraram [da Casa Azul] 65 pais de família judiado, arrebentado de 

“taca” para Araguaína, porque aí não tinha condição, aí os hospital era 

fraco (...) Aí levaram o avião cheio de 65 preso, levaram pra Araguaína 

pra internar lá, tudo arrebentado de “taca”. Aí eu fiquei, num cheguei 

 
87 “Taca” é um pedaço de madeira flexível que era utilizado para bater nos presos (CORRÊA, 2013). 
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arrebentado e me levaram (...) tiraram eu pro mato (...) passei onze mês [como 

“mateiro”].  (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018).  

Aqui tinha presos a mais do que cabia numa cela. (RIBEIRO, 2014). 

Lá não ficava só um [preso por cela]. Lá era muita gente, era só chegando 

o avião, descendo com gente com pano preto [encapuzados] (...) pra 

ninguém vê quando chegava (...) ninguém via, sabia onde tava. (Abel 

Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

Figura 75 – Fotos do Edifício 1 do complexo da Casa Azul. A foto acima e à direita é de Denise Costa, 2018.  

 
 

Atualmente o Edifício 1 serve como alojamento para os funcionários do DNIT, por isso 

não nos foi concedido acesso interno. Entretanto, isso não foi um problema, pois ao que tudo 

indica essa casa passou por reformas profundas que praticamente a reconstruíram, o que torna 

inútil a realização de análises sensoriais no local. De acordo com os testemunhos dos ex-presos, 

esse imóvel era de madeira e não de alvenaria como agora: 

Era de madeira todas [todas as construções], até o piso era de cavaco. Era 

de taco, de cavaco não, vocês chamam de taco. (...) Lá não tinha casa 

construída [de alvenaria]. Tudo era de madeira. (...) de um tempo pra cá, 

eles remodelaram uma parte da casa (...) diminuiu e fizeram com tijolo. 

(...) era do DNIT, do DNER. Ali era um acampamento do DNER. (...) 

derrubaram e construíram outra. Porque ali era tudo de tauba, acabou a tauba. 

Acabou o piso, hoje é (...) cimento, naquele tempo era taco. (Abel Honorato 

de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

(...) a [casa] que nós [presos] ficamos era de alvenaria [Edifício 2]. 

Madeira era só aquelas outra lá. (...) a “casa de tauba” [Edifício 1] que 

eles chamavam. (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 
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Hoje tão tudo, tá tudo alvenaria, eles fizeram alvenaria, mas era de tábua 

nesse tempo. Era tudinha as casa [de tábua]. Agora tá tudo de, de... tudo 

construído. Eles fizeram outras. (...) Não, não, era de madeira só umas 

[algumas casas] e outras não. E do lado de cá do lado do rio, era tudo de 

madeira, mas desmancharam e fizeram [de alvenaria] (...) ali era só 

oficial. Cada casa daquela tinha oficial. (...) tinha muita casinha, eu sei 

que nós tava todo, todo cheio de gente. (...) Eu fui lá mais os jornalista [em 

1996 na primeira entrevista que Vanu deu], ainda tava do mesmo jeito. 

(Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

Apesar de o Abelinho afirmar que todas as construções eram de madeira, Pedro Marivete 

assegura que o Edifício 2 já era de alvenaria na época de funcionamento do CCD. O depoimento 

de Vanu corrobora com o de Pedro, pois ele conta que na primeira entrevista que deu no local, 

em 1996, as estruturas arquitetônicas ainda estavam intactas, incluindo o Edifício 2. Nas fotos 

da reportagem do jornal O Globo que foi resultado da entrevista concedida por Vanu, dá para 

notar que o Edifício 2 era de alvenaria, que possuía uma varanda com postes de madeira rústicos 

com características similares às atuais e que o portão de uma das suas entradas é o mesmo que 

ainda está na casa (Figuras 76 e 77). Para completar, Pedro Marivete, o ex-soldado Manoel 

Messias Guido Ribeiro (que atuou na região na época da Guerrilha do Araguaia e conheceu a 

Casa Azul) e o comerciante Raimundo de Souza Cruz (o Barbadinho, que ficou detido nesse 

CCD por nove dias em 1973 e foi torturado), ao participarem da diligência da CNV no local 

em 2014, confirmaram que o Edifício 2 corresponde exatamente ao imóvel no qual os presos 

ficavam detidos e eram torturados88.  

Partindo então do pressuposto de que o Edifício 2 (Figuras 78 e 79) é a casa que serviu 

como espaço principal de tortura e detenção do CCD, onde Pedro, Raimundo e Vanu asseguram 

que ficaram presos, foram realizadas análises sensoriais em seu espaço interno. No entanto, foi 

levado em consideração que o imóvel sofreu muitas alterações, entre elas: aplicação de 

diferentes revestimentos nos pisos e paredes (Figura 80), modificação do tamanho da 

envasadura de algumas janelas e fechamento/abertura de passagens para portas etc. (Figura 81).  

 

 

 

 

 

 
88 Para ver os vídeos da diligência realizada pela CNV no local em 2014 acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=hTitRg05iKA&list=PL9n0M0Ixl2jcJcSXOH7Q5mY8IQiVgmmEs&index=

1 

https://www.youtube.com/watch?v=hTitRg05iKA&list=PL9n0M0Ixl2jcJcSXOH7Q5mY8IQiVgmmEs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hTitRg05iKA&list=PL9n0M0Ixl2jcJcSXOH7Q5mY8IQiVgmmEs&index=1
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Figura 76 – Fotos do Edifício 2 da Casa Azul. Acima: foto da Denise Costa, de 2018, da frente do imóvel, que 

mostra a varanda que o circunda. Abaixo: foto de Vanu dentro do imóvel em 1996. É possível ver o poste da 

varanda da casa e que a parede é de alvenaria. Fonte: Ribeiro Junior (1996). 

 
 

Figura 77 – Fotos do Edifício 2 da Casa Azul. À esquerda: foto de Vanu dentro do imóvel, em 1996, junto ao 

portão de uma de suas entradas. É possível ver que a parede é de alvenaria. Fonte: Ribeiro Junior (1996). À 

direita: foto atual de uma das entradas do imóvel que mostra que o portão é o mesmo de 23 anos atrás.  
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Figura 78 – Fotos da frente e da lateral do Edifício 2 da Casa Azul que mostram o formato em “L” do imóvel. Na 

segunda foto é possível ver as suas duas entradas principais, uma em cada ponta. Fotos de: Denise Costa, 2018. 

 
 

Figura 79 – Fotos dos fundos e da lateral do Edifício 2 do complexo da Casa Azul. Fotos de: Denise Costa, 2018. 
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Figura 80 – Fotos do Edifício 2 da Casa Azul. Acima: fotos dos dois corredores internos do imóvel que mostram 

diferentes tipos de revestimento nos pisos e nas paredes. Abaixo: fotos em detalhe dos diferentes revestimentos de 

parede e de piso respectivamente. 

 
 
Figura 81 – Fotos dos vestígios de algumas modificações realizadas nas instalações físicas do Edifício 2 da Casa 

Azul. A foto acima e à esquerda é de Denise Costa, 2018. 
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Algumas dessas alterações foram apontadas por Pedro e Manoel Ribeiro durante a 

diligência da CNV já mencionada: o fechamento de uma passagem interna (entre os cômodos 

16 e 17) e de outra externa (do cômodo 17) (ver Figuras 82 e 83). A partir desses apontamentos 

e dos dados coletados por meio da vistoria que eu e Denise realizamos in situ e da análise dos 

relatos orais de ex-presos, foi elaborada uma planta baixa que apresenta a provável configuração 

interna do imóvel na época de funcionamento do CCD (Figura 82). Essa planta possui 

diferenças significativas em relação à planta baixa que retrata a situação atual da casa (Figura 

83), o que ilustra algumas das modificações realizadas.  

Contudo, é necessário sublinhar que a planta da Figura 82 é apenas uma possibilidade, 

pois infelizmente foi impossível levar os ex-presos entrevistados ao local para que eles 

indicassem as mudanças que ocorreram nas instalações do edifício, comparando suas 

características atuais com as da época em que ficaram detidos ali. Ademais, entrei em contato 

com a prefeitura de Marabá e não consegui informações sobre a edificação e reforma de nenhum 

dos três imóveis do CCD, pois o órgão municipal não possuía plantas arquitetônicas ou 

quaisquer projetos de construção e de reformas a eles relacionados. O único documento 

disponível era o registro do terreno (Anexo B). Essa situação se assemelha a dos outros edifícios 

públicos analisados, os do DEOPS e DOI-CODI de São Paulo. A Casa da Morte com certeza 

só foi uma exceção porque é uma propriedade privada.  

A ausência dessa documentação dificultou o trabalho de identificação das características 

dos imóveis estudados na época em que funcionaram como centro de detenção, assim como das 

mudanças pelas quais suas estruturas passaram e quando elas foram realizadas. Ao mesmo 

tempo, no caso da Casa Azul, durante as entrevistas, todos ex-presos demonstraram 

dificuldades em localizar na planta baixa89 apresentada a eles os aposentos que conheceram do 

Edifício 2 e em descrever de forma mais precisa sua configuração espacial interna. Por outro 

lado, eu como pesquisadora também não consegui, durante meu encontro com eles, encontrar 

outras maneiras de adquirir informações espaciais mais específicas. Por causa disso, como será 

apresentado a seguir, foi possível identificar o propósito e utilização de apenas alguns dos 

cômodos dessa casa.  

 

 

 
89 A planta baixa apresentada aos entrevistados possuía a configuração espacial interna atual do Edifício 2. Ela foi 

formulada pelo Grupo de Trabalho Casa Azul e enviada para mim via e-mail pelo Prof. Dr. Janailson Macêdo 

Luiz, que compõe a equipe do referido GT. 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                                                                        313   

 _________________________________________________________________________________  

Figura 82 – Planta baixa do Edifício 2 da Casa Azul. Escala 1:75. Adaptada de: Coelho (2018). 

 
 

Figura 83 – Planta baixa atual do Edifício 2 da Casa Azul. As paredes provisórias, construídas com material tipo 

Eucatex ou com placas de madeira, estão destacadas em vermelho. Escala 1:75. Adaptada de: Coelho (2018). 
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Os cômodos 10, 11, 12 e 16 funcionaram como celas (Figura 84). Na diligência da CNV 

na casa, Pedro Marivete assinalou que ficou detido no cômodo 11 (DO NASCIMENTO, 2014) 

e Manoel apontou que as salas 12 e 16 tinham esse mesmo propósito (RIBEIRO, 2014), sendo 

que Raimundo identificou a sala 16 como o local onde permaneceu cativo (CRUZ, 2014). Já 

Vanu deve ter ficado preso no cômodo 10, pois em seu depoimento ele coloca que sua cela 

ficava de frente para a sala de tortura, o cômodo 13 (Figura 85): 

Ali [no Edifício 2] tinha um quarto que era aonde era torturada essa 

turma, o primeiro [cômodo 13], se não me engano era o primeiro. Porque 

aquele portão ainda é o mesmo (...) Porque quando eles me pegaram, saí 

no corredor aqui [cômodo 9], quarto pra um lado, quarto pra outro lado, 

daquela cuja casa [Edifício 2], no primeiro aqui [cômodo 13] era aonde 

torturavam. (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

Eles judiavam eles, assim, num quarto (...) um quarto de... de frente [o 

cômodo 13] (...) eu vi muita judiação (...) eu ia abrindo a porta [da cela na 

qual estava] bem devagarzinho (...) a porta [da cela] era, assim, encostada 

[não ficava trancada] (...) (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

 

Figura 84 – Fotos do Edifício 2 da Casa Azul. À esquerda: fotos dos cômodos 10 e 16. À direita: fotos dos 

cômodos 11 e 12.  
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Figura 85 – Foto do cômodo 13 do Edifício 2 da Casa Azul. Atualmente ele é utilizado como depósito pelo DNIT.  

 
 

O cômodo 17 (Figura 86), o maior de todos, era “um salão grande”, como Abelinho 

mencionou em entrevista (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018), voltado para 

atividades relacionadas ao setor de inteligência do CCD. Pedro afirma que esse aposento era a 

sala de reuniões dos oficiais e que possuía mapas da área:  

Fui apanhado ali no meu quarto [cômodo 11], passamos aqui nessa 

salinha aqui [cômodo 16], saímos aqui numa porta que tinha aqui, viu? 

[porta entre os cômodos 16 e 17]. Aqui tem... passei numa sala (...) passei 

numa sala aqui [cômodo 17] aonde tava os mapa da região, viu, do 

movimento da guerrilha, tudo pontilhado com pintas vermelhas, 

alfinetes, viu? Isso me lembra bem. Aí saímos para lá [para a área externa no 

entorno da casa onde ele primeiramente foi interrogado]. (DO 

NASCIMENTO, 2014). 

(...) era a sala de reuniões dos oficiais (...) aqui tinha uma sala [cômodo 

17], depois desses quartos [cômodos 10, 11, 12, 13 e 16] (...) tinha uma sala 

aqui que era a sala dos oficiais (...) lá era onde ficava todos os mapa da 

região, éee... e uma série de coisas de lá (...) (Pedro Matos do Nascimento, 

relato oral, 09/12/2018). 
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Figura 86 – Fotos do cômodo 17 do Edifício 2 da Casa Azul. 

 
 

Se o cômodo 17 foi a sala de reunião dos oficiais, o cômodo 2 ou 6 (Figura 87) foi a sala 

do datilógrafo: 

Salinha bem pra frente (...) esta salinha [cômodo 2 ou 6] era do batedor 

da máquina, Juarez. Salinha pequena, bem pequenininha. Aí é onde 

botava... batia a máquina, datilógrafo. Nesse tempo não tinha esse negócio 

de computador. Não existia isso. (...) Então era na máquina datilógrafo. (Abel 

Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

 

Figura 87 – Fotos dos cômodos 2 e 6 do Edifício 2 da Casa Azul. 
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Para finalizar, os cômodos 3, 4, 14 e 15 (Figuras 88 e 89) certamente serviram como 

banheiros. Mas os cômodos 14 e 15 devem ter sido utilizados especificadamente pelos 

prisioneiros, visto que ficavam na mesma área da casa onde se encontravam as “celas”, 

enquanto os cômodos 3 e 4 devem ter sido utilizados apenas pelos agentes, já que estavam em 

uma zona do imóvel que aparentemente era de circulação dos militares. O depoimento de 

Abelinho confirma essa suposição de uso segregado das instalações sanitárias: “(...) [tinha] três 

banheiro. Tinha o do coronel [dos coronéis que dirigiram o CCD] (...) o do carrasco [dos 

torturadores] (...) e tinha o dos presos.” (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

Concomitantemente, Vanu conta que o banheiro dos detentos ficava muito próximo às celas: 

“[o banheiro dos presos ficava] No mesmo prédio, era só atravessar só um pouquinho, tinha o 

chuveiro no banheiro (...)” (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

Figura 88 – Fotos do Edifício 2 da Casa Azul. As duas primeiras são do cômodo 4 e a última é do cômodo 3. 

 
 

Figura 89 – Fotos dos cômodos 14 e 15 do Edifício 2 da Casa Azul. 
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Apesar de não possuir informações sobre o restante dos aposentos do Edifício 2, pelo 

que foi colocado até aqui, é admissível afirmar que uma área da casa era destinada à detenção 

e tortura dos detentos [do cômodo 9 ao 16] e outra aos militares [do cômodo 1 ao 8, 17 e 18]. 

Essa ideia é reforçada pelo fato de que nenhum dos ex-presos, com exceção do Abelinho que 

foi obrigado a trabalhar no CCD (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018), mencionou 

ter conhecido o outro lado do imóvel enquanto estavam detidos. Pedro, por exemplo, só 

conheceu a sala de nº 17 porque foi levado para lá para confirmar seu depoimento (Pedro Matos 

do Nascimento, relato oral, 09/12/2018), algo que aparentemente não aconteceu com os outros 

prisioneiros.  

Apresentados os Edifícios 1 e 2, agora resta abordar o Edifício 3 (Figura 90), que Pedro 

assegura que foi o galpão onde funcionou a cozinha do CCD: 

Tinha, tinha [galpão de madeira atrás do Edifício 2] (...) Esse galpão [o 

Edifício 3] que ficava... por exemplo, você entrou [no complexo], aí a casa 

que você considera a “L” [Edifício 2] tava aqui, lá daquele lado tinha um 

galpão de madeira como ainda se está, lá era a cozinha. Era uma cozinha. 

É. Existe um galpão de madeira daquele lado lá (...) lá tinha uma cozinha 

pra ferventar o feijão lá (...) Não [os presos não comiam ali]. (Pedro Matos 

do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

Tinha um galpão lá que era de ajuntar pra comer, na hora da comida. 

Era [os presos comiam lá]. Tudo em pé, não tinha nada mesmo (...) nem 

prato num tinha, nem culher (...) sacudia assim [a latinha com comida] e 

bebia, aquele, aquele feijão véi (...) (Manoel Leal Lima, relato oral, 

09/12/2018). 

Figura 90 – Fotos do Edifício 3 da Casa Azul. A foto à direita é de Denise Costa, 2018. 

 
 

Embora os relatos divirjam sobre o local onde os presos comiam (na cozinha ou nas 

celas) sabe-se pelo menos que a comida era feita no Edifício 3, que foi o único galpão do 

complexo da Casa Azul que se preservou, sendo que havia muitos outros. Isso é confirmado 
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pelo militar Lício Augusto Ribeiro Maciel90 que conheceu a Casa Azul quando foi levado para 

receber assistência médica:  

[Eu fiquei] Na enfermaria do Comando de Operações de Marabá. Na 

‘Casa Azul’. Muito bonita, em cima de uma colina, à beira do rio 

Itacaiúnas. Muito grande. Cheia de Galpão. Era a sede de um órgão 

público, acho que o DNER. Tinha uma enfermaria. (CARVALHO, 2004 apud 

LUIZ et al., 2017, grifo meu).  

Mas não foram só os espaços edificados que compuseram o cotidiano do CCD, o entorno 

da árvore Sumaumeira (Figura 91), por exemplo, foi um local importante, pois ali os presos 

tomavam banho de sol e eram torturados: 

(...) debaixo daquele pé de Sumaúma, debaixo ali que era o banho de sol, 

era ali. Ali era banho de sol, ali fazia uma... judiava que eles [os presos] 

ficava cantando, dançando [em volta da árvore]... uma humilhação. (Abel 

Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

Não tem aquela, aquela pesão de Sumaúma? (...) aquele pé de Sumaúma nós 

[presos] fazia, rodava de braço dado cantando assim, a “ciranda 

cirandinha”, e aí batendo nós com reio [açoite] e com choque de, de... 

elétrico. Ali foi judiação. Ali eu vi sufrimento demais, sufrimento, 

sufrimento. (...) Pegava de braço, seu braço assim, ó (...) tudo nu, pegava 

de mão a mão, rudiando (...) e cantando as cantiga que eles mandava, 

ensinando as cantiga e metendo, botando choque e “taca” em nós. Choque 

era tocado a motor. Aí tem nego que berrava lá, dava cada grito mais feio 

do mundo. (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

O portão que dava acesso ao terreno também ficava do lado dessa árvore e perto dali 

parava o helicóptero que fazia o translado de militares e prisioneiros. Como não havia ponte no 

rio Itacaiúnas na época, para chegar ao CCD eles utilizavam a balsa ou o helicóptero. 

Aquela árvore ali, o portão era bem ao lado daquela árvore, aquela 

Sumaúma. (...) toda vez que eu venho à Marabá que o carro desce da 

ponte (...) que olha a árvore assim eu me lembro. Aí eu digo “Aqui!” (...) 

a estrada [a Transamazônica] passou bem aonde o helicóptero desceu 

[quando ele foi levado preso para o CCD]. Era mês de novembro, 9 de 

novembro de (...) 73 (...) quando ele [o helicóptero] desceu, saiu o Américo, 

que era o proprietário de terra do lado, e eu saí do outro e nós já tavamo 

cercado de Exército. Aí eu fiquei olhando assim, num tô entendendo. (...) com 

medo dos camponês desarmado? Pra quê esse disparato de soldado em volta 

desse helicóptero, tudo armado com metralhadora antiaérea (...) eu conhecia 

as arma, porque eu tinha passado pelo Exército, eu também conhecia. (...) 

Então, aquilo, me marcou demais aquilo ali. (Pedro Matos do Nascimento, 

relato oral, 09/12/2018). 

 
90 Lício Maciel foi major adjunto do CIE e atuou na repressão à Guerrilha do Araguaia. 
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Bem ali no meio da estrada é onde baixava o helicóptero pra, pra 

derrubar os preso. (...) Aquela ponte num tinha, nós atravessava lá 

embaixo (...) na balsa (...) era tão pequena, só carregava um carro. (Manoel 

Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

Figura 91 – Fotos do terreno do DNIT. À esquerda: foto de Denise Costa, de 2018, da Sumaumeira. À direita: foto 

da entrada do terreno do DNIT, tirada da Transamazônica, com a Sumaumeira em uma extremidade e parte da 

fachada do Edifício 2 em outra.  

 
 

Outra área externa essencial para o funcionamento do complexo da Casa Azul foi o 

entorno do Edifício 2. Tanto nas laterais dessa construção como nos fundos, os presos eram 

interrogados e torturados. 

É... aqui, traziam as pessoas [os presos] pra cá [na varanda da lateral do 

Edifício 2], aqui eram torturado, levavam prali [também levavam os presos 

para fora da varanda] (...) (RIBEIRO, 2014). 

Aí de forma que eu contei a história de 6 da manhã até 11:30, ali sentado no 

sol [ele foi interrogado na área externa]. [choques] Eu levava ali [também na 

área externa]. (CRUZ, 2014). 

Eu fui interrogado atrás da casa [do Edifício 2], do lado de fora, aqui atrás. 

(...) O outro companheiro (...) o Américo foi pra cá, pra essa área aqui [perto 

da Sumaumeira] e eu lá. (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 

09/12/2018). 

Também era nos fundos do Edifício 2 (Figura 92) que ficavam os “Buracos do Vietnã”: 

essas aberturas escavadas no solo, com três metros de comprimento e dois de largura e 

profundidade, eram cobertas por grades e serviam como local de detenção e tortura dos 

prisioneiros políticos, que ficavam expostos à chuva e ao sol, sem acesso a qualquer instalação 

sanitária (CORRÊA, 2013). Em outras palavras, os presos se alimentavam e faziam suas 

necessidades biológicas ali mesmo (MECHI, 2014; MECHI & JUSTAMAND, 2014). Além 

disso, Vanu afirma que os detentos eram pendurados e tomavam choques nesses buracos:  
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Ali funcionou também um buraco com a grade em cima. Ali na Casa Azul. 

Acho que era naquela parte de lá (...) [perto] da cantina [Edifício 3] (...) 

diz que funcionou ali (...) num fui lá, não deixaram, eu não saí dali [da sua 

cela, o cômodo 11] (...) (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

Lá tinha um buraco que eles fizeram pra judiação (...) dentro de casa 

[Edifício 2] a gente escutava os grito. (...) era perto da casa, assim, pertim 

da casa [Edifício 2], pertim da casa que nós comia [Edifício 3]. É, perto do 

galpão mesmo [Edifício 3]. É um buracão fundo, aí descia ele [o preso] na 

carretilha, quando chegava pertim, soltava assim e dava um, triscava o 

choque nele. (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

 

Figura 92 – Fotos dos fundos do Edifício 2 onde provavelmente ficavam os Buracos do Vietnã. 

 
 

Os “Buracos do Vietnã” e a Sumaumeira demonstram que o terror no complexo da Casa 

Azul não ficou confinado entre quatro paredes dentro do Edifício 2. Isso significa que a 

preservação e tombamento apenas das estruturas arquitetônicas desse CCD não é o suficiente, 

o terreno como um todo deve ser preservado e tombado, afinal essa área também possui um 

potencial arqueológico significativo que pode e deve ser estudado por meio da realização de 

escavações. Como a Operação Limpeza visava principalmente coletar os corpos dos 

prisioneiros políticos assassinados, é possível que ainda exista vestígios de estruturas como as 

construções de madeira que foram derrubadas e os famigerados “Buracos do Vietnã”. É 

provável também que, por meio de escavações, se consiga ter acesso a alguns objetos ligados 

ao cotidiano desse lugar e quem sabe às lixeiras do CCD. Já que essa zona do município era 
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isolada, distante do núcleo urbano da Velha Marabá, e estava começando a ser ocupada, 

certamente não havia coleta pública de lixo e isso aumenta as chances de se encontrar no próprio 

lote as lixeiras da Casa Azul, que podem oferecer informações importantíssimas sobre o 

funcionamento desse órgão. 

O problema é que o terreno ocupado pelo DNER já passou por algumas intervenções 

consideráveis. Para começar, ele foi desmembrado e o lote atual do DNIT possui dimensões 

bem menores (LUIZ et al., 2017). Além do mais, diversas casas e muros foram erguidos nesse 

espaço. Tudo isso reforça a urgência da efetivação do tombamento e do desenvolvimento de 

outras pesquisas arqueológicas no local para que as histórias de resistência e repressão ligadas 

à materialidade desse centro de detenção não se percam e possam subsidiar, quem sabe, a 

construção de um futuro centro de memória. Nesse sentido, espero que as interpretações 

elaboradas nessa tese demonstrem a potencialidade do estudo da materialidade da Casa Azul 

na construção de memórias e narrativas sobre a violência política no Bico do Papagaio, 

instigando outros pesquisadores a aprofundá-lo. 

Em relação à construção dessas interpretações, é bom ressaltar que quase todos os 

relatos orais estudados fazem referência aos anos de 1972 e 1973, entretanto, como esse CCD 

teve um período curto de funcionamento, essa não foi uma limitação preocupante. Ademais, os 

dados adquiridos pelos depoimentos foram complementados pelas análises sensoriais e pela 

Análise Gamma do Edifício 2, o principal imóvel do complexo da Casa Azul. E por mais que 

essas análises tenham tido suas próprias limitações, ligadas à identificação e preservação da 

configuração espacial interna da edificação, elas ajudaram a oferecer o embasamento necessário 

para que fosse possível compreender o estar-no-mundo nesse órgão repressor.  

 

3.4.2.3 Táticas de Terror, Controle e Resistência: o estar-no-mundo na Casa Azul 

 

O ambiente do complexo da Casa Azul, do mesmo modo que nos outros centros de 

detenção, foi construído e utilizado para aterrorizar e disciplinar seus prisioneiros a partir de 

estímulos e privações sensoriais que constituíram o cotidiano de violência nesse local. Nesse 

contexto, o Edifício 2 teve um papel proeminente, pois funcionou como o espaço de detenção 

principal do CCD. Assim sendo, as vivências dos presos nesse imóvel e em seus arredores 

foram o objeto de análise central para o estudo da Casa Azul enquanto um mecanismo de 
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repressão política. Mas de que forma exatamente as estratégias repressivas compuseram as 

experiências diárias dos detentos? Houve resistência? E qual o papel da materialidade nisso 

tudo? 

 A melhor forma de começar a responder essas questões é abordando um dos aspectos 

que mais parece ter incomodado os prisioneiros: a temperatura dentro da área de detenção do 

Edifício 2. Vanu afirma que lá era “(...) quente que só.” (Manoel Leal Lima, relato oral, 

09/12/2018). Abelinho não só menciona que era muito quente e abafado, como relaciona a alta 

lotação a esses problemas: “(...) era quente demais. Muita gente numa coisinha abafada 

(...)” (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). Abelinho conta que teve um dia que 

chegaram 30 presos de uma vez no CCD: “No dia que esse aí foi preso [Raimundo Souza Cruz] 

vieram a média de uns 30.” (DE JESUS, 2014: 16). Vanu chega a falar da presença de 18 presos, 

em média, por “cela”: “Os quartim tudo pequeno com dezoito preso. Era muito preso (...)” 

(Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). Percebe-se também que o tamanho das “celas” 

desagradava os presos: com dimensões entre 9 e 11 metros quadrados elas são consideradas 

muito pequenas por eles.  

O interessante é que eu e Denise, quando visitamos o local, tivemos a impressão de que 

o espaço interno do imóvel era pequeno e realmente não trazia nenhum tipo de alívio em relação 

à alta temperatura e umidade dessa região. Nós fomos no inverno, estava quente (não tanto 

como costuma ficar no verão), úmido e abafado e, dentro da casa, as condições não eram 

diferentes, inclusive, ali o ambiente conseguia ser um pouco mais abafado. Mesmo que nos 

aposentos com janelas e portas abertas houvesse uma boa iluminação natural e uma melhor 

circulação de ar, ainda assim seus ambientes não ficavam mais confortáveis em comparação ao 

ambiente externo, apesar de também não ficarem mais desagradáveis. No entanto, quando 

visitamos o Edifício 2, éramos só nós duas, circunstância bem diferente da dos presos políticos 

na década de 70 que dividiam um pequeno espaço com diversas pessoas. Além disso, as janelas 

das “celas” ficavam fechadas e, às vezes, suas portas também, o que devia diminuir 

consideravelmente a circulação de ar e aumentar a temperatura. Pedro conta que “(...) as janela 

eles vedaram tudo.” (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018) e Vanu afirma que 

a porta da sua “cela” ficava sempre fechada “Não [a porta não ficava aberta] (...) abria assim 

pro povo guardar gente e tornava a fechar. (...) mas nunca trancava, era sempre encostada. 

(Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 
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Isto é, o ambiente da área da carceragem da casa devia ser muito desconfortável e essa 

situação piora se considerarmos que, durante o funcionamento do CCD, não havia qualquer 

mobília nas “celas” e que, por isso, os detentos não tinham nenhuma comodidade: 

[os presos dormiam] No chão, o travesseiro era a orelha. (Pedro Matos do 

Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

Não, não, colchão, não. Era no chão. Era tudo no cavaco [chão de 

madeira]. Quando o sujeito ia preso, levava aquela... ia vestido (...) tirava a 

roupa botava... deitava em cima da roupa. (Abel Honorato de Jesus, relato 

oral, 08/12/2018). 

No chão, lá ninguém dormia em rede não. Era tudo no chão. No quarto 

mesmo que eu fiquei (...) não cabia, não deu ninguém nem deitar no chão, 

era sentado. Era. Era muita gente. O cômodozim pequeno, tudo sentado 

assim, não dava pra deitar não. Dormia encostado no... Era pequeno o 

cômodo, a cela era pequena. Dormia nada, ninguém dormia não. (Manoel 

Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

Além da falta de mobília e da superlotação, ali era muito barulhento devido às constantes 

sessões de tortura e, por causa disso, os presos não conseguiam dormir: “Ninguém dormia de 

noite nem de dia. (...) Ninguém dormia, parecia um inferno. Barulho demais.” (Manoel 

Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). Para se ter uma ideia, segundo Abelinho, os gritos dos 

prisioneiros torturados podiam ser ouvidos até no Edifício 1: “[do Edifício 1] Nós escutava os 

grito dos preso.” (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018).”. As análises sensoriais 

realizadas corroboram com a afirmação do Abelinho, pois foi constatado que gritos emitidos 

no entorno do Edifício 2 são sim ouvidos na localidade do Edifício 1. Mas, se os gritos podiam 

ser escutados a aproximadamente 80 metros de distância, imagine como eles afetavam os 

prisioneiros mantidos nas “celas” do próprio Edifício 2, onde o som era bem mais alto devido 

à proximidade espacial. Imagine ainda o incômodo causado pelos gritos quando as torturas 

aconteciam no cômodo 13 dentro dessa casa. Ao considerar isso tudo, a afirmação de Vanu de 

que esse lugar era semelhante ao “inferno” e que ninguém dormia ali não parece de forma 

nenhuma exagerada. Entretanto, não eram só os gritos que mantinham os presos acordados. De 

acordo com Pedro, depois que as torturas acabavam, os militares colocavam som alto 

justamente para evitar que os detentos dormissem: 

Aí depois das tortura, aí eles abriam um som na altura danada (...) um 

som, som com as caixa lá não sei aonde do diabo. (...) aquele sonzão. É pra 

incomodar porque quando acalmava as tortura, aí num tinha mais 

barulho, já era por volta de doze hora [meia-noite], uma hora [da manhã] 

(...) eles [os militares] iam repousar eles, quer dizer (...) (Pedro Matos do 

Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 
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Outra tática utilizada para impedir que os presos adormecessem era deixar as luzes das 

“celas” acesas a noite inteira: “Tinha, tinha as lâmpada porque tinha, tinha o motor (...) era 

ligado a noite toda a luz.” (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). Quando questionado 

sobre a possibilidade de os detentos apagarem as luzes, Abelinho foi claro: “Nós não [os presos 

não apagavam as luzes] (...) Eles [os agentes] é que mexia com isso, nós não, nós era preso.” 

(Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). Nota-se então que, assim como ocorreu nos 

outros centros de detenção, essa estratégia repressiva de gerar desconforto e cansaço nos 

prisioneiros para enfraquecê-los e diminuir sua força de vontade e capacidade de resistência 

também foi fundamental no funcionamento da Casa Azul. A peculiaridade desse centro é que 

as condições higiênicas das “celas” não parecem ter desempenhado um papel tão importante 

nesse processo, como nos casos dos CODs. Por outro lado, a situação de acesso às instalações 

sanitárias e de manutenção da higiene pessoal dos detentos é semelhante com a desses centros.  

Quanto à higiene pessoal, os ex-presos foram unânimes ao afirmar que eles tinham o 

acesso necessário ao banheiro, que ficava fora das “celas” em um aposento separado, mesmo 

dependendo da autorização dos soldados para isso:  

Tinha, tinha, aí tinha. (...) Tinha o banheiro (...) sim [os presos pediam para 

usar o banheiro] e o soldado levava o cara lá viu. (Pedro Matos do 

Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

Banheiro deixava [os presos eram levados para o banheiro] (...) (Abel 

Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

 Esse contexto lembra os casos do Edifício 2 do DOI-CODI/SP e da Casa da Morte, onde 

os detentos precisavam dos agentes para conseguir usar a toalete. A diferença é que nenhum 

ex-preso da Casa Azul e nem Inês Etienne mencionou ao menos algum episódio no qual esse 

acesso foi negado. No entanto, isso não significa que essa dependência não tenha funcionado 

enquanto um ato repressivo, enquanto uma forma de se exercer controle sobre os detentos, e 

que a utilização do banheiro nunca foi negada. O mesmo vale para a possibilidade dos 

prisioneiros tomarem banho. Vanu conta que os presos tomavam banho em pequenos grupos, 

sem direito algum à privacidade, duas vezes por dia para aliviar a sensação de calor. Entretanto, 

ele afirma que os detentos não possuíam toalhas e não tinham acesso à roupa limpa, o que 

gerava incômodo: 

(...) ia dois, três de uma vez no chuveiro. Mas sem toalha, a mesma roupa, 

era uma só. (...) Todo dia banhava, duas vez por dia. (...) Era muito quente 
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(...) tudo só com uma roupa só, que ninguém tinha roupa, veja só. Era 

ruim demais. (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

Vale a pena ressaltar que as detentas usavam as instalações sanitárias separadamente, 

Abelinho afirma que era ele quem as levava para o banheiro: “Eu que botava elas [presas] 

pra, pra ir pro banheiro, às vezes tomar banho de sol. É.” (Abel Honorato de Jesus, relato 

oral, 08/12/2018). Segundo Vanu, elas também ficavam em “cela” separada, contudo nenhum 

ex-preso em entrevista apontou a existência de uma “cela” especificadamente feminina: “Era 

separado. As mulher era prum canto, ninguém sabia aonde elas tavam não. Os homem era 

noutro.” (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). Apesar de Vanu afirmar que as mulheres 

não compartilhavam as “celas” com os homens, Abelinho sugere que isso só acontecia com as 

presas que ficavam mais tempo no CCD, as prisioneiras que tinham uma passagem mais rápida 

por aquele local permaneciam sim nas mesmas “celas” que os presos: 

Presa de ocorrência, de presa hoje pra sair amanhã, teve mais cheio. (...) Mas 

presa mesmo pra ficar dias, só teve duas mulher que ficou presa ali: a 

Oneide e a Isaura. Elas foram separadas [dos homens].  (...) Separava [os 

homens das mulheres]. Só tinha duas, só a Oneide e a Isaura (...) as outras 

que passou por lá (...) entrou e saiu. Foi embora. (Abel Honorato de Jesus, 

relato oral, 08/12/2018). 

 Pedro, por exemplo, conta que chegou a dividir sua “cela” com uma mulher que 

permaneceu pouco tempo na Casa Azul, sendo liberada logo depois que foi torturada (Pedro 

Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018):  

Então, eu fiquei em um desses quarto [cômodo 11] e o Américo [outro 

camponês]. Nesse quarto aqui, durante o resto da tarde [do dia que chegaram 

ao CCD] (...) recebemo duas visita de dois preso de Conceição do Araguaia, 

botaram aqui junto conosco. Quando foi por volta de umas oito hora da 

noite, recebemo uma visita de uma mulher. Prendero a mulher de Pedro 

Carretel [camponês da região que se tornou guerrilheiro], viu? E botaram 

aí junto conosco. (...) De mulher que ficou presa conosco lá, durante esses dias 

que eu passei lá, só foi a mulher de Pedro Carretel. (...) Quando botaram a 

mulher (...) colocaram ela lá. Aí na... quando começou [as torturas] (...) daí 

a pouco chegou o cabo na porta, chegou na porta “Dona Margarida”, 

Margarida parece que era o nome dela, “vem cá!”. Uma ignorância! 

Pegou no braço da veinha e saiu com a veinha (...) a mulher duns 50 pra 

60 ano. (...) bateram de palmatória, chegou com as mão inchada, 

pelejando pra... juntando as sacolinha [para ir embora] (...) (Pedro Matos 

do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

Enfim, a situação das presas era semelhante à dos presos, pois elas, estando no mesmo 

cômodo que eles ou não, também não tinham acesso direto ao banheiro.  Todavia, por mais que 

a capacidade de manutenção do asseio pessoal dos detentos não fosse de forma alguma ideal e 
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dependesse da autorização dos agentes, penso que a sujeição dos prisioneiros a um ambiente 

muito sujo e a um estado insalubre de higiene, sem possibilidade de utilizar qualquer instalação 

sanitária (toalete e chuveiro), foi utilizada nesse CCD como um tipo específico de tortura ligado 

à detenção no “Buraco do Vietnã”. Diferentemente desse “buraco”, as “celas” do Edifício 2, 

segundo os relatos, eram limpas. Vanu é o único que menciona que os aposentos da carceragem 

eram sujos: “Era nada, não era limpo não. Cheio de papel e coisa. (...) Era limpo só nas casa 

dele, que tinha a casa deles, né, os oficial. Era sujo, ninguém limpava não.” (Manoel Leal 

Lima, relato oral, 09/12/2018). Pedro, que foi levado para o CCD praticamente um mês depois 

que o próprio Vanu foi transferido para lá, assegura que a casa era limpa: “[era] Limpo porque 

(...) era a sede do DNIT, do DNER na época, né.” (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 

09/12/2018). Talvez a experiência de Pedro tenha sido diferente da de Vanu porque ele dividiu 

o cômodo 11 apenas com outras 4 pessoas, enquanto Vanu ficou em uma “cela” superlotada, a 

ponto de não ter conseguido obter espaço para dormir deitado, sendo que a tendência é que 

ambientes com muitas pessoas se sujem mais e mais rápido. O depoimento de Abelinho 

confirma o de Pedro e ainda explica por que a área de carceragem da Casa Azul era limpa: “Lá 

[na área de carceragem do Edifício 2] (...) lá tinha um (...) tinha um zelador” (Abel Honorato 

de Jesus, relato oral, 08/12/2018). Para completar, como acontecia na Casa da Morte, ainda de 

acordo com Abelinho, nesse CCD os presos também ficavam encarregados da limpeza: “Era 

[limpo]. Era limpo porque nós [presos], eu lavava.” (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 

08/12/2018). Abelinho, em seu relato, detalha as tarefas que realizava: 

Eu como preso, como preso eu passei a ter uma confiança pra os homem... pra 

os outros preso. Como preso eu fiquei é... botando pra banho de sol, 

botando pra, pra... na fila pra pegar refeição, éee... pra banhá. (...) Eu fui 

preso muito tempo. Não era um preso guardado na cela, era um preso... 

a liberdade só de tá dentro da base. Não era preso pra andar (...) Quando 

acabava de coisá [torturar], eu, eu era o lavador do sangue. Era, o lavador 

do sangue. (...) Eu não gosto nem de me lembrar disso. (...) Eu vi coisa feia. 

Eu é que lavava o sangue, eu pegava uma sarrapieira (...) é um saco de 

estopa (...) enrolava (...) empurrava aquele sangue (...) Sangue! Sangue! 

Era eu que era o lavador. E quando, quando eu fui lavar dos outro [presos], 

é os outro que tinham lavado o meu [sangue] também. (Abel Honorato de 

Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

 Tem-se mais um ato repressivo perpetrado nesse CCD: obrigar os detentos a 

desempenharem funções que os agentes obviamente não queriam exercer, ligadas às atividades 

de carcereiro, zelador e até de enfermeiro. No entanto, provavelmente essa tática repressiva 

deve ter envolvido várias ações de resistência, pois quando algum preso realizava um dos 

afazeres citadas por Abelinho, certamente os outros prisioneiros eram, no mínimo, melhor 
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tratados. Pedro, por exemplo, se lembra com muito carinho quando outro detento, também 

camponês da região, o entregou uma latinha de Skol com comida assim que ele chegou na Casa 

Azul, depois de passar horas a fio sem comer:  

(...) me deram, quando eu cheguei lá [na Casa Azul] no primeiro dia, uma lata 

de Skol com... cheio de feijão cozido com farinha (...) [fui capturado] lá na 

minha propriedade [aproximadamente às dezessete horas] (...) dormimo aqui 

[na cidade de São Domingos em um hotel], aí o dia todo foi sem café, a 

trajetória todinha [até chegar na Casa Azul]. E aí quando foi umas três 

hora da tarde, o cujo rapaz [outro camponês prisioneiro] (...) foi quem me 

deu essa latinha de Skol com feijão ferventado, com farinha (...) tinha sal. 

E aí aquele galpãozinho [Edifício 3] nunca que me saiu da memória, eu 

digo, me salvou, o cara me salvou daqui desse galpão. (...) Nunca me saiu 

da memória. (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

A maneira como Pedro se recorda desse episódio demonstra o impacto que esse ato tão 

simples causou nele. Mas a experiência que Pedro teve ao receber essa refeição, em específico, 

foi diferente do que normalmente acontecia quando era os agentes que distribuíam a comida. 

De acordo com Abelinho, os agentes jogavam, empurravam a comida para os presos (Abel 

Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018), o que tornava o momento da refeição ainda mais 

desagradável, visto que a comida também era muito ruim e que os detentos comiam direto de 

latinhas, sem nenhum talher. Pode parecer besteira, mas em um trecho do depoimento de Vanu 

colocado no tópico anterior, no qual ele menciona o Edifício 3, fica claro como todos esses 

aspectos o incomodavam, afinal tudo isso está relacionado à dignidade humana dos prisioneiros, 

que eles deliberadamente buscavam atingir. Justamente por causa disso, as duas refeições 

diárias (almoço e janta) dos detentos eram pouco palatáveis, insuficientemente nutritivas e mal 

preparadas, a comida muitas vezes era servida crua e deixava os presos doentes: 

Pra nós camponês não era comida direitinho. Eles dava comida numa lata 

(...) uma latinha do tamanho dessa lata que vem com goiabada. (...) Eram 

duas vez [por dia], meio-dia e de noite. (...) Aquele de comer velho (...) 

esse feijão-preto misturado com arroz (...) não tinha carne, carne eu não 

conheci lá, eu não conheci, durante esse tempo eu não conheci! Nem galinha, 

nem peixe, nem carne, nada! Nada! Só arroz e feijão preto. E água. (Abel 

Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

Dava [comida], mas muito ruim. De comer lá era ruim. Era cozinhado 

nos (...) tambor de óleo (...) botava aquele feijão preto, carne de jabá (...) 

só tinha amargor de óleo (...) Comia na marra, cru, quase cru, porque 

cozinhado na lenha num cozinhava (...) E era botado nos copinho, assim, 

nas latinha de guaraná (...) Lá eu vi fome e judiação (...) E era só isso 

mesmo, feijão véi, carne de jabá (...) os tambor véi nem lavava (...) Só duas 

vezes [por dia que os presos comiam] (...) E jabá? Essa carne, não tinha 

carne assim que nem hoje tem não. É carne de jabá que vinha. Diz que 

era até carne de jumento, né. (...) Carne era salgada demais. E aquele 
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feijão? Aquilo fazia mal, tinha nego que fazia internar com desinteria. 

Feijão preto com carne de Jabá era forte demais. (Manoel Leal Lima, relato 

oral, 09/12/2018). 

 Além da alimentação ser deficiente, muitas vezes os prisioneiros não comiam, seja 

porque não tinham condições físicas para isso, devido às torturas, ou porque estavam sob um 

regime de restrição alimentar, outra forma de violência e tortura: 

Muitas vezes [o preso] não comia, assim, eu lhe explico como é que não 

comia. Muitas vez o cara tava muito doente, apanhado porque apanhou 

demais, num comia. (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 08/12/2018). 

Me transportaram para Marabá, na Casa Azul (...) Como éramos os 

primeiros a serem presos, o que eles queriam? Informação, eles buscavam 

informação com os camponeses, torturando os camponeses. Fiquei esse 

tempo todo em Marabá, três dias, não me deixaram comer. (...) 

(CARNEIRO, 2014: 36). 

Manoel Ribeiro, ex-soldado, conta que dava água escondida para os detentos, o que 

mostra que ações de solidariedade e resistência também podiam envolver os próprios agentes 

desse CCD, assim como acontecia no DEOPS e DOI-CODI de São Paulo.  

E às vezes [os presos] não tinham bebido, não tinham comido. E quando a 

gente, às vezes, pegava uma lata de leite ninho (...) escondido, enchia de 

água e às vezes tapava. Perguntava “O que é isso?”. A gente dizia “Isso 

aqui é urina.” e jogava prum prisioneiro beber. Isso eu fiz várias vezes. 

(...) a gente ia na torneira porque não tinha jeito pegar uma água gelada (...) 

uma lata de leite ninho e tampava a lata, limpa, lógico (...) e trazia porque o 

elemento, a gente via que ele tava com sede, apanhou e tudo. E estava lá e 

às vezes dizia que tava com sede, a gente sabia que estava. (RIBEIRO, 

2014). 

 As condições às quais os prisioneiros eram submetidos eram tão precárias que, ainda 

segundo Manoel, muitos morreram doentes porque não conseguiram se recuperar das sessões 

de tortura: 

O DNR [DNER] era um lugar de tortura, o elemento está preso, fica ali 

para esperar não, era um lugar só para tortura. No meio da tortura 

acontecia as mortes. Era um lugar de tortura e ali acontecia as mortes. Eu 

não vou dizer para você que foi 10, foi 20, foi 30, eu não sei o número, mas 

foi bastante, morreram várias pessoas ali, e morreram torturadas, não 

morreram doentes. Eles adoeceram porque deu pneumonia não, eles 

apanharam que chegou a dar pneumonia, apanhou tanto que chegou a 

ficar tuberculoso, não resistia, morreu. Porque o ser humano tem uma 

posição que ele pode resistir, passou dali nós somos seres humanos, não tem 

uma resistência a mais disso. (RIBEIRO, 2014b: 10). 
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A possibilidade de recuperação dos presos era limitante por causa da privação de sono, 

causada pela ausência do silêncio e do escuro, da falta de conforto das “celas”, que não 

possuíam móveis e eram quentes e abafadas, e da alimentação de baixa qualidade. Além do 

mais, os detentos ficavam sujeitos a um ambiente extremamente estressante, que visava 

desgastá-los emocionalmente, criado através de ameaças, humilhações e todos os tipos de 

violências que eles sofriam ou testemunhavam. O fato dos prisioneiros escutarem 

constantemente os gritos dos torturados certamente foi essencial na construção desse ambiente 

que, nas palavras do próprio Abelinho, era de terror: 

Olha, ali é o seguinte, ali era um lugar de temor, de terror, de temor, não, 

de terror. (...) Mas todo mundo sofreu demais, apanhou demais (...) Eu não 

gosto de contar o tanto de tortura que eu vi, não dá tempo. O Exército não 

entrou brincando aqui, não. O Exército entrou acabando com todo o 

pessoal, tinha muita gente que já morreu arrebentada, morreu 

arrebentado. (...) Eram os camponeses mesmo, camponeses. / Então, é assim, 

naquele tempo a gente tinha que falar para o Exército, era tudo, tudo, que 

tinha que contar, ou contava ou morria, que ali eu vi muita gente 

pendurada, vi gente pendurado (...) [Eu fui] Pendurado também. (DE 

JESUS, 2014: 16/18). 

Pelo depoimento de Abelinho dá para perceber o quão impactante era para os presos 

testemunharem o martírio do outro, algo que também fica evidente no relato de Pedro, que faz 

questão de pontuar que, apesar de não ter passado por sessões de tortura propriamente ditas na 

Casa Azul, foi violentado psicologicamente porque viu outras pessoas sendo agredidas: 

Eu não fui torturado à pancada mas fui torturado psicologicamente. (...) 

Lá [na Casa Azul], lá, foi lá onde eu fiquei, lá foi onde eu, quer dizer, vi a 

presença e assisti torturas. Naquela cuja casa que você mostrou aí [no 

Edifício 2]. (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018).  

Mas o ambiente de terror da Casa Azul também foi construído por meio de outras táticas 

como, por exemplo, um “show” realizado pelos militares que, segundo Pedro, servia para 

amedrontar os prisioneiros: 

(...) a patota que eles faziam lá eu não acreditava (...) o cara, um caixão 

empurrando, ali no DNER, mostrando “Olha aí o resultado dos 

mentiroso. O resultado dos comunista é isso aqui.”. Mas não tinha ninguém 

lá dentro não, um caixão só fazendo a... quer dizer, simulação. E eu não 

acreditava que tivesse um morto ali mesmo. Sim, só pra mostrar o cara, 

dizer que você pode passar por essa. Você já pensou? Tortura psicológica. 

(Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

O tratamento agressivo que os presos recebiam foi outra estratégia empregada para 

afetá-los psicologicamente. Um evento lembrado por Pedro exemplifica como pequenos 
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comportamentos dos agentes faziam os detentos se sentirem: “A gente tava já pensando que ia 

dormir, aí o guarda chegou “Bora, bora, bora (...) vamo mudar de presídio (...) agora cês tão 

livre da taca!”. Humilhação desgraçada.” (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 

09/12/2018). Ou seja, as humilhações não foram uma exclusividade das sessões de torturas na 

Sumaumeira, quando os presos eram obrigados a andar em volta dela pelados, cantando e 

dançando enquanto tomavam choques; elas faziam parte de todo o cotidiano dos prisioneiros 

que não tinham acesso a roupas limpas, que necessitavam da autorização dos militares para ir 

ao banheiro e não podiam se alimentar dignamente.  

Tudo isso ajudou a aterrorizar e a fragilizar os detentos que, ainda por cima, tinham a 

capacidade de movimentação bem reduzida, limitada basicamente às pequenas salas que 

serviam como celas e que muitas vezes ficavam lotadas. Na Casa Azul, os presos só saíam das 

“celas” para irem ao banheiro, tomar esporádicos banhos de sol, pegarem a refeição no Edifício 

3 ou serem interrogados e torturados: 

Tinha a sala que eles ficaram presos, eles não podiam ficar andando, eles 

eram interrogados, faziam só interrogatório. (SACRAMENTO, 2013: 42). 

Só dentro do quarto [que os presos ficavam]. (...) Saía, assim, só pra, pro 

banheiro e pra na hora que pega o feijão. (...) Só saía (...) praquela beira, 

ao redor daquela Sumaúma pra investigação, pra judiação. (Manoel Leal 

Lima, relato oral, 09/12/2018). 

[Eu fiquei] Só nessa sala aí [cômodo 11] até... quando foi no (...) na terceira 

noite, aí nos apanharam daí e levaram pra um lugar [para outro centro de 

detenção] (...) (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

 A proibição da comunicação entre os prisioneiros de diferentes “celas” também foi 

utilizada como uma forma de controle:  

Nós conversava lá, uns com os outros, né. Não [os guardas não brigavam], 

nós só no cômodo nosso eles não falavam mais nada (...) o guarda ficava 

só na, lá na... na porta lá, do corredor [no portão de ferro da entrada do 

cômodo 9] (...) cada cela tinha um bucado [de preso], né. Mas sair assim 

fora pra conversar não podia (...) (Manoel Leal Lima, relato oral, 

09/12/2018). 

 Os presos só ganhavam mais liberdade depois que passavam pela “fase” de 

interrogatório, mas continuavam detidos; como aconteceu, por exemplo, com o Abelinho que 

foi forçado a trabalhar no CCD e com os presos que ficavam para serem tratados na enfermaria: 

A porta da cela? Ficava [aberta] porque ali o segurança ficava por fora [fora 

das edificações]. (...) As celas ficava aberta pra andar (...) Dentro [do 
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terreno] andava sim. (...) Não, não, não, não... [os guardas não brigavam 

quando os presos iam conversar com alguém]. Podia [conversar com outros 

presos]. (...) Só era guarnecido por fora. (...) você podia conversar o tempo 

todo que nem nós tamo [a entrevista foi concedida na varanda de sua 

casa]. Agora, só não podia sair pra lá [sair do terreno]. (...) É, depois de 

interrogado, depois da interrogação. (Abel Honorato de Jesus, relato oral, 

08/12/2018). 

O curioso é que, apesar de ter existido um controle mais rígido de movimentação e de 

comunicação entre os detentos que ainda estavam na “fase” de investigação, alojados no 

Edifício 2, as portas das “celas” não ficavam trancadas, como era de se esperar em um centro 

de detenção: ou elas ficavam completamente abertas, segundo Pedro, ou encostadas, de acordo 

com Vanu. Mas como explicar isso? Para esclarecer porque trancar e fechar as portas das 

“celas” (para evitar fuga e comunicação subversiva) não era uma preocupação dos agentes, é 

necessário avaliar a espacialidade desse centro de detenção, levando em conta a distribuição 

dos presos e as possibilidades de comunicação sonora e visual entre os aposentos, por meio da 

Análise Gamma e das análises sensoriais. 

Comecemos pela Análise Gamma desenvolvida a partir da planta baixa do Edifício 2 

(Figura 82). Embora o Edifício 2 tenha sido o principal local de detenção do complexo, apenas 

76,86 m² dos seus 220,64 m² foram destinados à área da carceragem, onde os presos ficavam 

detidos e eram torturados. Os outros 143,78 m² constituíram a área de circulação dos agentes 

estatais, que possuía os dois maiores cômodos do imóvel: o 17 e o 18. Nesse espaço da 

edificação provavelmente eram executadas atividades burocráticas e de inteligência do órgão, 

incluindo certamente as análises das informações adquiridas com os prisioneiros durantes os 

interrogatórios e torturas. Essa ideia é reforçada pelo fato de que ali funcionou a sala de reuniões 

dos oficiais (cômodo 17) e a sala do datilógrafo (cômodo 2 ou 6). Ou seja, o espaço dessa casa 

foi dividido em dois grandes setores, formados a partir de dois pontos principais de distribuição 

espacial (os corredores 1 e 9) como evidencia o Gráfico de Análise Gamma (Figura 93): o setor 

de inteligência (demarcado em amarelo no gráfico) e o setor de detenção (demarcado em 

vermelho). Essa distribuição espacial confirma que esse imóvel não foi apenas um local de 

detenção e tortura e demonstra a relevância das atividades de inteligência no funcionamento do 

órgão, contexto muito similar ao do Edifício 2 do complexo do DOI-CODI/SP. 
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Figura 93 – Gráfico da Análise Gamma do Edifício 2 do complexo da Casa Azul. 

 
 

A diferença entre esse edifício e todos os outros analisados é que ele possui apenas dois 

níveis de profundidade, por isso o grau de isolamento de suas “celas” e da sala de tortura é 

muito menor. Enquanto nos outros casos esses aposentos são os mais isolados, nessa casa, a 

sala de tortura, por exemplo, é uma das primeiras que pode ser acessada ao se entrar no imóvel 

pelo corredor 9. Isto é, as “celas” e a sala de tortura desse prédio são superacessíveis. Além do 

mais, como as portas dos cômodos conectados aos corredores ficam praticamente uma de frente 

para a outra (ver Figuras 80 e 82), de dentro das salas que funcionaram como celas dá para ver 

boa parte do interior dos aposentos posicionados de frente para elas. Isso acontece entre as salas 

13, 10 e 11 e as salas 12 e 16. Por essa razão, Pedro, detido no cômodo 11, conseguia ver as 

torturas praticadas no cômodo 13. Por causa disso também, a comunicação visual entre esses 

aposentos não é só possível, como é muito fácil de ser realizada, algo verificado com as análises 

sensoriais. Para completar, os dois corredores podem ser visualizados, do início ao fim, a partir 

das portas de todos os cômodos conectados a eles. Em outras palavras, os prisioneiros, 

independentemente da “cela” na qual estavam, conseguiam avistar todo o corredor, podendo 

assistir quem saía e entrava em cada um dos aposentos da área da carceragem, além de terem a 

possibilidade de se comunicar visualmente com as pessoas detidas nos cômodos frontais aos 

seus.  

Ainda foi verificado em campo que, com as portas abertas, a comunicação verbal usual 

é executável entre todos os cômodos localizados no mesmo corredor, enquanto a comunicação 

verbal baixa é praticável entre os aposentos adjacentes uns aos outros (com exceção das salas 

11 e 12 devido à distância entre suas portas) e entre todos os cômodos posicionados em lados 

opostos do mesmo corredor. Por exemplo, com a porta aberta, da sala 10 é possível realizar 
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comunicação verbal baixa com pessoas dentro das salas 11, 13 e 16 e dos banheiros, mas com 

pessoas dentro da sala 12 não. Com as portas das salas fechadas, além de não existir a 

possibilidade de comunicação visual entre os diferentes cômodos e de controle visual da 

movimentação nos corredores, só a partir da comunicação verbal forçada se consegue contatar 

pessoas localizadas em outros aposentos e, mesmo assim, com uma precisão bem limitada. 

Durante as análises sensoriais efetuadas com as portas fechadas, a comunicação verbal baixa e 

usual se mostraram impossíveis mesmo entre cômodos adjacentes e entre os aposentos 

posicionados de frente de um para o outro. Todavia, sem o barulho provocado pelos veículos 

que passam constantemente na transamazônica (que não existia na época), talvez a 

comunicação verbal entre as salas fosse mais promissora. 

Tudo que foi colocado até agora atesta que deixar as portas destrancadas significava 

facilitar possíveis tentativas de fuga dos detentos de uma área que, ainda por cima, era de fácil 

acessibilidade. Já deixá-las completamente abertas significava criar as condições necessárias 

para que os presos tivessem o controle visual do corredor 9 e pudessem se comunicar 

visualmente e verbalmente entre as diferentes “celas” de maneira confortável. Mas então por 

que as portas às vezes ficavam inteiramente abertas e sempre ficavam destrancadas? 

Considerando o que já foi levantado, isso parece fazer menos sentido ainda, mas uma 

observação mais detalhada das características da Casa Azul ajuda a explicar essas 

“incongruências”.  

O espaço do Edifício 2, assim como o das outras edificações estudadas, não é 

distributivo. Tanto que o controle de movimentação de pessoas nos dois setores espaciais da 

casa (com exceção dos cômodos 17 e 18) poderia facilmente ser feito pelos corredores 9 e 1. 

Ademais, como o imóvel é pequeno, a visibilidade de todas as portas dos corredores é muito 

boa para quem está do lado de fora da casa, observando seu interior pelos portões de ferro das 

duas entradas principais, o que, segundo os relatos orais, os guardas faziam. Que dizer, 

posicionado perto da entrada do corredor 9 da edificação, o vigia podia controlar a 

movimentação dos prisioneiros e as tentativas de comunicação verbal. Como a comunicação 

verbal baixa só é praticável quando as pessoas estão nas portas dos aposentos, devia ser fácil 

para o guarda identificar alguma tentativa de contato devido aos posicionamentos dos presos; 

e, em relação à comunicação verbal usual, o guarda tinha a capacidade de escutar as interações. 

Ao mesmo tempo, o contato visual entre presos específicos podia ser evitado simplesmente 
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colocando-os em celas que não ficavam uma de frente para outra, ou seja, com uma distribuição 

estratégica a comunicação visual entre as diferentes “celas” não era um grande problema.  

A partir do que foi discutido, constata-se então que a comunicação verbal entre os presos 

provavelmente não se apresentava como uma ameaça porque a vigilância podia ser realizada 

sem muito esforço, graças à configuração espacial do imóvel. Por outro lado, essa facilidade de 

controle também devia desencorajar os detentos, o que é corroborado pelo fato de que nenhum 

ex-preso político entrevistado menciona ter efetuado qualquer tentativa concreta de 

comunicação subversiva com prisioneiros de outras “celas”. Concomitantemente, nenhum deles 

deixa a entender, em seus depoimentos, que a comunicação entre as “celas” era uma 

necessidade fundamental. Como Vanu afirma, cada “cela” tinha um bocado de preso que 

podiam conversar entre si e isso, aparentemente, era o suficiente. Temos que lembrar que os 

prisioneiros da Casa Azul, em sua esmagadora maioria, eram camponeses da região e não 

militantes políticos. 

De qualquer forma, se a comunicação entre os diferentes aposentos não era tão 

necessária para os camponeses detidos, a coleta de informações sobre o modus operandi do 

local e o que estava acontecendo era. E é aí que surgem nos relatos orais experiências de 

resistência. Vanu, por exemplo, em um trecho do seu depoimento que já foi colocado aqui, diz 

que abria a porta da sua “cela” “bem devagarzinho” para observar o que se passava no quarto 

da frente, onde torturavam as pessoas. Vanu também olhava, pelas brechas da janela da sua 

“cela”, prisioneiros novos chegando encapuzados: 

(...) e do buraco da janela que tem aquelas venda da, da... da ripa (...) a 

gente via ele [militar] descê de avião com homem vestido de saco [presos 

encapuzados], piá daqui de saco, aquele sacão de estopa grande (...) aí ele 

vinha tocando aqueles cara ali pra dentro da casa (...) da janela a gente via 

o povo descê. (Manoel Leal Lima, relato oral, 09/12/2018). 

Pedro possuía a mesma prática de Vanu e conta que escutava e, da beirada da porta da 

sua “cela”, via o que acontecia na sala de tortura:  

Nessa sala aí [cômodo 13], eu vi [tortura]. (...) E eu ficava nessa posição (...) 

eu brechava aqui [ficava na beirada/brecha da porta de sua cela, cômodo 

11, observando], via os cara torturando, a porta aberta lá [do cômodo 13], 

que era porta aberta, e eu vi os cara torturando os camponeses lá. Eu daqui 

eu vi, ó. (...) no segundo dia amanheceu um estirado no chão lá, no terceiro 

dia amanheceu outro sentado lá no chão. (...) o cara aqui [no cômodo 13] 

(...) e eu brechando, puxava ele [o outro preso] e jogava na parede, aí ele 

caía. (...) não vi o choque, mas deram muito choque nas pessoas. (...) eu só 



O TERROR DE ESTADO ARQUITETADO: OS CENTROS DE DETENÇÃO DA DITADURA CIVIL-

MILITAR DO BRASIL                                                                                                                                        336   

 _________________________________________________________________________________  

escutava (...) as porrada (...) só porrada, pancadaria, coisa absurda. 

(Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

Em outro fragmento do relato de Pedro fica evidente a importância dessa vigilância que 

os próprios detentos realizavam para entender o que estava acontecendo ao seu redor e tentar 

se preparar para determinadas situações:  

(...) [a tortura] começou do quarto vizinho... pegaram os presos lá e 

começaram a torturar (...) aí eu disse assim “Américo, o pau tá 

quebrando. Eles vêm panhando, nós [presos] vem panhando de lá pra cá, 

tá pra chegá em nóis ainda.”. (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 

09/12/2018). 

Isso demonstra que por mais que a espacialidade da casa favorecesse o controle sobre 

os presos, a vigilância dos agentes não era infalível. Os prisioneiros conseguiram desenvolver 

táticas de sobrevivência ao tirar proveito dos aspectos dessa espacialidade que os beneficiavam, 

como seu bom campo visual e boa acústica, vantagens adquiridas quando as portas podiam ser 

ou estavam abertas.  

Quanto à tentativa de fuga, o depoimento de Pedro é esclarecedor: 

(...) aí os guardas ficavam lá porque ficava um guarda lá, nessa saída lá pro 

lado do rio [vigiando uma das portas do cômodo 17 que dava para o 

exterior do prédio] e ficava outro aqui, nessa entrada aí [no portão de 

ferro do cômodo 9], viu. Você ter uma ideia, não tinha porta nos quarto em 

si, não tinha [as portas das celas ficavam abertas]. (...) Como é que o cara sai 

dali? Num sai. (Pedro Matos do Nascimento, relato oral, 09/12/2018). 

Os detentos só podiam fugir pelo portão de ferro do cômodo 9, que era vigiado, ou 

entrando na sala de reuniões dos oficiais, que certamente não era a melhor opção, sendo que 

suas portas, como o relato de Pedro indica, também eram vigiadas. Além disso, segundo o 

testemunho de Abelinho, o CCD era guarnecido por soldados que ficavam circulando no 

exterior das casas, garantindo que nenhum preso deixasse o terreno. Também havia várias 

edificações no complexo com muitas pessoas. Isto é, devia ser muito difícil fugir dali. Por isso 

a acessibilidade dos cômodos da área da carceragem não era um problema, assim como trancar 

as portas das “celas” não era algo indispensável. 

Abrindo um parêntese sobre essa conexão entre os cômodos 16 e 17, é bom salientar 

que ela deve ter sido vantajosa para os agentes, pois, ao ligar o setor de inteligência da casa ao 

setor de detenção, ela agilizava o acesso aos prisioneiros que porventura precisassem confirmar 

seus depoimentos, como aconteceu com Pedro.  
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Voltando à questão da acessibilidade dos cômodos do setor de detenção, a proximidade 

da sala de tortura à entrada/saída do cômodo 9 e sua exposição também não era nociva ao 

funcionamento do CCD porque ele ficava em uma zona muito isolada, de mata. De todos os 

centros de detenção, esse é o único que estava de fato afastado de um núcleo urbano, o que 

proporcionou uma liberdade muito maior aos agentes repressores e deixou os presos políticos 

em uma situação de extrema vulnerabilidade. Um exemplo disso é que sessões de tortura e 

interrogatório eram realizadas abertamente no espaço externo do complexo, ao redor da 

Sumaumeira e nos “Buracos do Vietnã”, transformando esse CCD em um não-lugar do terror 

verdadeiramente emancipado.  

Enfim, é admissível afirmar então que todas as “incongruências” da Casa Azul, na 

realidade, são particularidades relacionadas à materialidade e à localização isolada desse CCD, 

que beneficiavam as estratégias repressivas e a construção de um ambiente de medo e tensão. 

Só para recapitular, apesar de não possuir muito níveis de profundidade, o espaço do Edifício 

2 não era distributivo e o corredor 9 funcionava como ponto de controle, onde a vigilância sobre 

os presos era facilmente exercida, o que lembra o modelo panóptico. Além disso, a comida, 

quando ofertada aos detentos, era intragável e de má qualidade; a forma como se alimentavam 

era degradante; eles não tinham acesso direto às instalações sanitárias e não tinham privacidade 

na hora do banho; os agentes atravessavam o corredor carregando um caixão para ilustrar o 

destino dos prisioneiros que mentissem nos interrogatórios; as “celas” eram quentes e abafadas, 

não havia móveis e o chão servia de colchão, isso quando os presos tinham espaço para deitar, 

pois as “celas” eram pequenas e, muitas vezes, ficavam lotadas, reduzindo consideravelmente 

a mobilidade dos prisioneiros; a luzes na carceragem ficavam acesas durante toda a noite e 

quando os gritos dos torturados cessavam, eles eram substituídos por som alto. Por meio de 

todos esses estímulos e privações sensoriais, criou-se, portanto, uma ambiência violenta e 

repressora que afetava o sensorium dos prisioneiros, enfraquecendo-os, desgastando-os e 

disciplinando-os, a ponto de muitos não terem sobrevivido.  

Mas até mesmo nesse “lugar de terror” existiu resistência: seja por meio da cooperação 

de alguns dos próprios agentes, como o ex-soldado Manoel, que levava água escondida para 

detentos sedentos; por meio de um gesto de cuidado de outro preso, quando este estava 

encarregado de cumprir algumas funções de carcereiro, zelador etc. (lembrando que talvez por 

causa disso as “celas” desse CCD não eram sujas); ou por meio da exploração, pelos 

prisioneiros, de determinadas características da espacialidade da casa que os ajudavam a obter 
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informações sobre o que acontecia ali dentro. Ou seja, o poder disciplinar da Casa Azul, um 

dos principais aparelhos repressivos responsáveis pelo desmantelamento da Guerrilha do 

Araguaia, também não foi absoluto. 

 

3.5 COMPARANDO OS MECANISMOS DE REPRESSÃO E RESISTÊNCIA NOS CODs 

E CCDs 

 

Como já foi abordado, a tortura e a análise de informação foram as atividades basilares 

dos centros de detenção da ditadura civil-militar brasileira. Nesse contexto, a tortura funcionou 

como uma ferramenta específica de extração de informação que visava anular a identidade 

dos detentos ou diminuir sua capacidade física e emocional (BRASIL, 2014). Entretanto, 

essa tentativa de anulação da personalidade dos presos políticos não se dava apenas quando eles 

passavam pelas sessões de interrogatório e tortura propriamente ditas. Todo o processo de 

detenção dessas pessoas envolveu tortura. Mas por quê? Porque se sabia que a experiência de 

detenção, como está escrito no manual de Kubark, muitas vezes é essencial para o “sucesso” 

do interrogatório/tortura (CIA, 1963):  

The point is that man's sense of identity depends upon a continuity in his 

surroundings, habits, appearance, actions, relations with others, etc. Detention 

permits the interrogator to cut through these links and throw the interrogatee 

back upon his own unaided internal resources. (CIA, 1963: 86). 

Em outras palavras, se sabia que o ambiente e o cotidiano do cativo precisavam ser 

manipulados para desestabilizá-lo e afetar seu senso de identidade, garantindo que os 

interrogadores tivessem mais chances de alcançar seus objetivos durante as sessões. Para isso 

foram utilizadas várias táticas repressivas e de controle, baseadas em estímulos e privações 

sensoriais específicas, em todos os centros de detenção estudados que serão aqui comparados. 

Muitas das estratégias empregadas estão presentes no manual de interrogatório da CIA 

chamado de Kubark Counterintelligence Interrogation, de 1963, que foi utilizado na Escola das 

Américas, onde diversos militares brasileiros foram treinados, e que foi traduzido e adaptado 

dando origem ao “Manual de Interrogatório” do CIE de 1971, que circulou entre os estratos 

intermediários e superiores da hierarquia repressiva brasileira (BAUER, 2011). O interessante 

é que o manual Kubark apresenta técnicas de interrogatório que foram criadas a partir das 

pesquisas conduzidas no Canadá pelo psicólogo Dr. Donald Hebb e pelo psiquiatra Dr. Ewen 
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Cameron, ambos da McGill University, na década de 50 (KLEIN, 2007; MAGUIRE & COSTA, 

2018). Enquanto Hebb trabalhou com os efeitos devastadores causados por privação sensorial 

que tornavam as pessoas mais suscetíveis à “lavagem cerebral”; Cameron pesquisou o papel 

que sessões de choque e regimes de deprivação sensorial e sono prolongado desempenhavam 

no processo de tentativa de apagamento completo da mente de uma pessoa. O objetivo de 

Cameron era descobrir como destruir a mente do ser humano para que, posteriormente, ela 

pudesse ser inteiramente reconstruída. (KLEIN, 2007). Ou seja, esses estudos demonstraram o 

potencial que a manipulação do sensorium dos presos tem na tentativa de desconstrução de suas 

identidades e foram fundamentais para a criação do manual de interrogatório da CIA e, 

consequentemente, do CIE. Esses manuais, por sua vez, acabaram tendo influência no 

funcionamento dos centros de detenção oficiais e clandestinos que possuíam basicamente as 

mesmas táticas repressivas (Tabela 1).   

No “Manual de Interrogatório” do CIE é colocado que causar desconforto constante nos 

detentos é uma forma de pressioná-los, causando fadiga mental e física, para torná-los mais 

dependentes do interrogador (MAGALHÃES, 2004). Neste capítulo foi visto que várias 

estratégias utilizadas atendiam a esse propósito, como submeter os prisioneiros a um ambiente: 

pequeno e, muitas vezes, lotado, com possibilidade de mobilidade reduzida; muito quente ou 

muito frio; sem ventilação ideal; imundo; sem instalações sanitárias de qualidade; com luzes 

constantemente acesas ou muito escuro; e sem móveis ou com móveis precários. A criação de 

um ambiente desconfortável por meio da manipulação dessas variáveis fragilizava 

extremamente os presos que não conseguiam descansar completamente e que permaneciam em 

um estado de higiene pessoal e de saúde bem limitado. Essa situação era agravada pela 

alimentação de baixa qualidade e pela privação alimentar que serviam para enfraquecer os 

prisioneiros. De acordo com o manual do CIE, os presos deviam “(...) receber o mínimo de água 

e alimentos, suficientes para conservá-los num razoável estado de saúde.” (MAGALHÃES, 

2004: 212, grifo meu). No DEOPS/SP as circunstâncias eram um pouco melhores porque lá foi 

o único aparelho no qual os detentos conseguiam reverter, em parte, a precariedade alimentar, 

graças à comida que eles recebiam de visitas e de alguns carcereiros. Ainda assim, a alimentação 

nesse COD estava longe de ser ideal.
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Tabela 1 -   Estratégias repressivas implementadas nos centros de detenção da ditadura civil-militar brasileira 

Estratégias repressivas implementadas nos centros de detenção da ditadura civil-militar brasileira 

  
DEOPS/SP 

DOI-
CODI/SP 

CASA DA 
MORTE (RJ) 

CASA AZUL 
(PA) 

Submissão dos presos a um ambiente muito frio ou muito quente X X X X 

Ambiente carcerário sem ventilação apropriada X X X X 

Ambiente completamente escuro ou constantemente iluminado X X X X 

Privação de Banho de Sol X X X X 

Ambiente carcerário sem mobília ou com mobília precária e insuficiente X X X X 

Ambiente carcerário de tamanho pequeno e/ou superlotado X X * X 

Regime Solitário X X X   

Ambiente carcerário sujo X X   ** 

Capacidade limitada ou inexistente de manutenção da higiene pessoal X X X X 

Alimentação de baixa qualidade e/ou Privação Alimentar X X X X 

Obrigar os presos a realizarem tarefas dos agentes estatais *** *** X X 

Táticas para o estabelecimento de uma ambiência de terror X X X X 

Edificações com espacialidade não distributiva que facilitava a vigilância sobre os presos X X X X 

Edificações com celas e salas de tortura em grau intermediário ou alto de isolamento espacial  X X X   

Edificações cujas espacialidades dificultam a comunicação, principalmente visual, entre presos de 
diferentes celas 

X X     

Proibição de comunicação verbal entre presos de diferentes celas X X X X 

  

* Na Casa da Morte o único cômodo pequeno que funcionou como cela foi a despensa. 

** Na Casa Azul essa tática repressiva aparentemente estava ligada exclusivamente aos "Buracos do Vietnã" 

*** Nos CODs essas tarefas eram pontuais. 
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Todas essas práticas citadas foram exercidas nos centros de detenção analisados para 

violentar os prisioneiros, com exceção da manutenção dos detentos em instalações anti-

higiênicas. Nos CCDs, segundo os relatos, as celas não eram sujas, mas talvez isso esteja 

diretamente relacionado ao fato de que os próprios detentos eram obrigados, nesses lugares, a 

realizar a limpeza. Por outro lado, embora o Edifício 2 da Casa Azul fosse limpo, lá havia os 

“Buracos do Vietnã”, um tipo de cela cuja situação sanitária era degradante. Quer dizer, a Casa 

da Morte, teoricamente, teria sido então o único aparelho que não procurou violentar os presos 

por meio de ambientes desasseados. No entanto, existe a possibilidade de que Inês não 

comentou nada sobre as condições higiênicas dos aposentos onde ficou detida porque 

considerou que não algo era relevante. Também tem que ser lembrado que no DEOPS/SP, os 

prisioneiros, mesmo com recursos limitados, conseguiam limpar suas celas, melhorando em 

algum nível a higiene do local. 

O banho de sol, prática importante para minimizar os efeitos da limitação de mobilidade 

das celas e para fazer com que os detentos se beneficiassem com o contato direto com a luz 

solar, obviamente não constituiu um direito dos presos políticos e, por isso, nos centros de 

detenção, ele não ocorreu de forma regular, nem mesmo no DEOPS/SP, local que possuía um 

cômodo voltado especificadamente para isso. Em contrapartida, em relação à Casa da Morte, 

não há nenhuma menção sobre essa prática, que existiu nos outros dispositivos repressores, 

mesmo que de forma esporádica e seletiva. Constata-se então que a privação do banho de sol 

foi outra estratégia de opressão utilizada nos centros pesquisados que intensificava os impactos 

que os ambientes das celas causavam nos prisioneiros. 

Humilhações, ameaças e “shows” perpetrados pelos agentes estatais também fizeram 

parte do conjunto de práticas repressivas dos centros de detenção estudados, que buscavam 

instaurar um clima de tensão e medo para desgastar os presos e minar sua força vontade. Nesse 

quesito, os gritos dos torturados foram de suma importância, pois nos aparelhos repressivos, 

sem exceção, os prisioneiros sempre conseguiam escutá-los, sendo constantemente lembrados 

de que eles poderiam ser os próximos. Quanto à Casa da Morte, por mais que eu não tenha 

estabelecido se os presos detidos nos quartos escutavam os gritos de tortura vindos do quarto 

da empregada, quando eles ficavam na despensa do imóvel certamente ouviam.  

De qualquer forma, essa “tortura psicológica”, chamada assim por alguns dos ex-presos 

políticos entrevistados, como Maurice explicou muito bem ao falar do DOI-CODI/SP, podia 

ser mais efetiva do que as sessões de tortura em si e os agentes estavam cientes disso:  
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The threat of coercion usually weakens or destroys resistance more effectively 

than coercion itself. The threat to inflict pain, for example, can trigger fears 

more damaging than the immediate sensation of pain. In fact, most people 

underestimate their capacity to withstand pain. The same principle holds for 

other fears: sustained long enough, a strong fear of anything vague or 

unknown induces regression whereas the materialization of the fear, the 

infliction of some form of punishment, is likely to come as a relief. (CIA, 

1963: 90-91). 

Além dessas estratégias citadas, outra variável comum no funcionamento dos centros de 

detenção pesquisados foi a possibilidade de vigilância constante dos presos, que se refletiu na 

forma como a espacialidade desses locais foi configurada e utilizada. A aplicação da Análise 

Gamma demonstrou que todos os aparelhos repressivos possuíam imóveis com espaços não 

distributivos, com poucas opções de rotas de movimentação e com corredores ou cômodos 

específicos que funcionavam como pontos de distribuição espacial e de controle. As análises 

também mostraram que os edifícios dos aparelhos repressivos tinham 5 ou 6 níveis de 

profundidade, sendo que as celas e, principalmente, as salas de tortura eram os aposentos com 

o maior grau de isolamento. Isso não só diminuía as chances de fuga como preservava a 

privacidade das atividades que eram desenvolvidas nesses espaços, algo crucial por se tratar de 

órgãos de segurança. A única exceção foi o Edifício 2 da Casa Azul, como tinha apenas 2 níveis 

de profundidade, suas “celas” e sua sala de tortura eram superacessíveis. Contudo, isso não 

prejudicou o funcionamento desse CCD porque ele foi o único aparelho que estava longe de 

uma zona urbana, em área de mata e, portanto, realmente isolado. Sendo assim, a acessibilidade 

desses cômodos não deve ter sido um problema.  

Mesmo com essa singularidade da Casa Azul relacionada à acessibilidade dos aposentos 

da sua área de carceragem, pode-se afirmar que todos os centros tiveram espaços não 

distributivos que favoreceram o controle de movimentação das pessoas em seus interiores e a 

vigilância ótica sobre os detentos (que só não era “invisível” como o panóptico propunha).  

Concomitantemente à vigilância, outra preocupação central no modelo panóptico e na 

arquitetura de instituições repressivas e disciplinares, que se fez presente nos centros oficiais 

de detenção, foi a tentativa de isolamento dos presos através de uma configuração espacial que 

dificultasse ou impedisse, principalmente, o contato visual entre eles. Nos casos estudados, a 

espacialidade da área da carceragem atrapalhava ou bloqueava o estabelecimento de 

comunicação visual entre os detentos com o posicionamento das celas uma ao lado da outra, 

como no DEOPS/SP, ou com um muro construído entre celas que ficavam viradas de frente, 

como no Edifício 1 do DOI-CODI/SP. Quanto à área interna do Edifício 2 do DOI-CODI/SP, 
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apesar dela não ter sido construída para servir como carceragem, os agentes utilizaram como 

celas as salas cujas posições impediam esse tipo contato e facilitavam a vigilância.  

Por mais que o posicionamento dos cômodos nas edificações dos CCDs não intervisse 

diretamente na comunicação visual entre os detentos de modo a evitá-la, existiam outras 

maneiras de se atingir esse objetivo. Na Casa da Morte, que foi construída para ser uma 

residência familiar, esse problema, com certeza, era resolvido com a manutenção das portas das 

“celas” fechadas. O único aparelho sobre o qual tem-se evidências de que seus agentes não se 

preocupavam em impedir constantemente qualquer contato desse tipo foi a Casa Azul. Embora 

seu edifício de detenção principal não tenha sido construído para esse propósito e, por causa 

disso, os melhores cômodos para servirem como celas, por uma questão de controle e vigilância, 

ficavam posicionados um de frente para o outro, o problema de comunicação visual entre os 

prisioneiros também podia facilmente ser resolvido com a manutenção das portas das “celas” 

fechadas, atitude que nem sempre foi tomada. Mas, se o contato visual entre os detentos de 

forma geral não foi uma preocupação permanente na Casa Azul, sabe-se ao menos que esse tipo 

de comunicação pode ter sido evitado entre presos específicos que deviam ser colocados em 

celas que não ficavam uma de frente para outra.  

A proibição da comunicação verbal entre detentos de diferentes celas e o 

encarceramento em regime solitário constituíram outras maneiras de isolamento e segregação. 

O isolamento dos presos era importante porque não só impedia que houvesse trocas de 

informações vitais entre eles como, segundo o manual do CIE, era essencial para diminuir as 

possibilidades de recebimento de apoio moral e encorajamento (MAGALHÃES, 2004). Por 

causa disso, a comunicação verbal entre diferentes celas foi proibida em todos os aparelhos, 

sendo que nos dois CODs ainda existiram solitárias. As solitárias tinham como objetivo afastar 

o prisioneiro de estímulos sensoriais externos e quanto melhor elas cumprissem esse propósito 

mais rapidamente e profundamente o detento era afetado (CIA, 1963). Seguindo essa linha de 

raciocínio, a solitária do DOI-CODI/SP foi a mais efetiva, pois na “cela forte” o preso chegava 

a perder a noção de tempo-espaço devido ao escuro absoluto. Ao mesmo tempo, por mais que 

na Casa da Morte não existisse solitária em si, como os detentos supostamente permaneciam 

nas “celas” sozinhos e o contato com outros presos era muito mais difícil de ser realizado, por 

causa da compartimentalização das equipes que ali atuavam, pode-se afirmar então que foi 

nesse local que os detentos ficaram mais isolados.  
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A partir de tudo que foi colocado constata-se que a espacialidade e as estratégias 

repressivas dos centros de detenção pesquisados eram essencialmente iguais. Talvez um ou 

outro órgão não aplicasse determinada tática ou a aplicasse de forma desigual, mas, no final das 

contas, a ideia por detrás delas e o objetivo era o mesmo: atingir o sensorium dos prisioneiros 

com estímulos e privações sensoriais para desestabilizá-los, enfraquecê-los e discipliná-los, 

diminuindo sua capacidade de resistência, tornando-o dócil e transformando sua identidade. 

Então isso quer dizer que um COD era completamente similar a um CCD, que não existia 

nenhuma diferença em suas atuações? Não. Esses órgãos possuíam propósitos distintos e, como 

os CCDs não existiam, eram não-lugares, suas ações repressivas eram exercidas com mais 

liberdade.  

Quando um detento era assassinado em uma instituição oficial, para que o Estado e seus 

agentes mantivessem a aparência de legalidade do regime e de seus atos, essa morte devia ser 

justificada com simulações de confrontos armados, de fugas, de acidentes, de suicídios e com 

laudos médicos falsos. Já quando um desaparecido era executado em uma instituição estatal 

que não existia oficialmente, bastava ocultar o corpo. Não à toa os aparelhos clandestinos, além 

de terem funcionado como centros de detenção e tortura para obtenção de informação, também 

foram centros de extermínio voltados para a eliminação de militantes políticos considerados 

perigosos. A prova disso são os números de mortos e desaparecidos relacionados a esses 

lugares, que são altos quando comparados aos dos órgãos oficiais. O DOI-CODI/SP, por 

exemplo, foi responsável pela morte e desaparecimento de 57 pessoas até 1977, ou seja, em 7 

anos de atuação (NEVES, 2012). O DEOPS/SP foi responsável pela morte e desaparecimento 

de ao menos 36 pessoas no intervalo de 8 anos, de 1968 a 1976 (BRASIL, 2014g).  Já na Casa 

da Morte, em apenas dois anos de funcionamento, para Do Canto (2014), ocorreram mais de 

100 mortes. Mesmo que esse número seja um exagero, a Inês Etienne Romeu é a única 

sobrevivente conhecida desse CCD, sendo que ali deve, no mínimo, ter passado dezenas de 

pessoas. Tendo funcionado também por dois anos, a Casa Azul, por sua vez, executou pelo 

menos 30 pessoas (BRASIL, 2014). Esses números mostram, antes de tudo, o grau da violência 

da atuação dos centros clandestinos de detenção e refletem a vulnerabilidade dos presos 

políticos que se encontravam nesses locais.  

A vulnerabilidade dos detentos nos CCDs, consequência do terror emancipado, também 

fica evidente nos trabalhos que eles eram forçados a realizar nesses locais. Diferente dos CODs, 

onde as tarefas executadas pelos presos eram pontuais, como levar as refeições nas celas 
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(DEOPS/SP) ou preparar a comida no refeitório (DOI-CODI/SP), nos CCDs eles eram 

obrigados a trabalhar de forma mais intensa: realizando todos os afazeres domésticos, como o 

Mariano da Silva na Casa da Morte, ou até mesmo cuidando de outros prisioneiros, servindo a 

alimentação, levando-os para ir ao banheiro, dando remédios etc., como o Abelinho na Casa 

Azul.  

Ao mesmo tempo, a capacidade de resistência dos detentos nos CCDs estudados era 

bem limitada (Tabela 2). Enquanto nos CODs os prisioneiros desenvolveram estratégias 

específicas para se comunicarem subversivamente, explorando a espacialidade desses locais a 

seu favor, nos CCDs isso não ocorreu. Há indicações de que na Casa da Morte o controle da 

comunicação entre os presos devia ser muito maior do que nos CODs, tanto que Inês, em meses 

de detenção, supostamente só conseguiu conversar com outro preso, sem a anuência dos 

agentes, apenas uma única vez. Em relação à Casa Azul, nenhum dos ex-presos políticos 

entrevistados mencionou qualquer tentativa concreta de comunicação com os prisioneiros de 

outras celas. Entretanto, deve ser lembrado que, como nenhum deles era militante político na 

época, então essa necessidade não devia ser crucial. De qualquer forma, ainda assim a 

comunicação subversiva entre os detentos não aparenta ter constituído uma tática de resistência 

na Casa Azul.  

Outra forma de resistência muito importante no cotidiano dos CODs, que era 

extremamente limitada nos CCDs e que também está ligada à comunicação subversiva, foi a 

implementação de práticas cotidianas que criavam uma ambiência mais solidária e menos 

violenta por meio, principalmente, da formação de um senso de comunidade. De todas as 

práticas discutidas nessa tese que tinham esse objetivo, uma das mais relevantes citadas nos 

relatos dos presos é o cuidado mútuo existente entre as pessoas detidas nas mesmas celas. Na 

Casa Azul, como a alimentação era muito precária e escassa (uma latinha de Skol com comida 

não é uma refeição completa) e os prisioneiros não tinham acesso direto às instalações 

sanitárias, se alguém chegava de uma sessão de tortura, por exemplo, não havia como os colegas 

de cela cuidarem e limparem os ferimentos ou darem água e alimento para que a pessoa se 

recuperasse. Ali o que eles tinham basicamente era a companhia um do outro, sendo que, ao 

que tudo indica, nem isso os presos da Casa da Morte possuíam. 
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Tabela 2 - Estratégias de resistência implementadas nos centros de detenção da ditadura civil-militar brasileira 

 

 

 

Estratégias de resistência implementadas nos centros de detenção da ditadura civil-militar brasileira 

  DEOPS/SP DOI-CODI/SP 
CASA DA MORTE 

(RJ) 
CASA AZUL (PA) 

Revezamentos de posição corporal entre os presos em espaços superlotados X X     

Amenização das condições insalubres do ambiente carcerário X   * * 

Práticas cotidianas de melhoria das refeições e/ou resistência à restrição alimentar X **   ** 

Táticas de comunicação entre presos de diferentes celas X X     

Práticas cotidianas que criavam uma ambiência mais solidária e menos violenta X X     

Observação atenta e coleta de informações sobre o funcionamento dos órgãos X X X X 

          

* Nos CCDs os ambientes supostamente eram limpos porque os presos eram obrigados a realizar a limpeza dos mesmos 

** Nesses centros a resistência à privação alimentar e à alimentação precária está ligada a alguns atos e/ou eventos pontuais e não a uma prática 
cotidiana.   
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A estratégia de resistência e sobrevivência que, aparentemente, foi fundamental para os 

presos dos CCDs, de acordo com os depoimentos analisados, foi a observação e a coleta de 

informações sobre o que acontecia nesses lugares e como eles funcionavam. Por mais que eu 

não tenha conseguido relacionar essa tática à espacialidade da Casa da Morte, com as análises 

sensoriais e com os relatos de Pedro e Vanu, foi possível identificar a sua ligação com as 

características das instalações da área de detenção que foram sabiamente exploradas pelos 

presos. 

Inclusive, é bom ressaltar que, por mais que os ambientes e as espacialidades dos órgãos 

de repressão pesquisados buscassem controlar completamente os presos e afetar o sensorium 

dos mesmos para discipliná-los, sempre existiu resistência. Os detentos, em todos os centros, 

conseguiram burlar a vigilância, identificando os “pontos fracos” dos espaços repressivos, 

como Pedro e Vanu, e das ações repressivas cotidianamente empregadas, como Ivan, que 

enganava o guarda da guarita do DEOPS/SP quando fingia se movimentar estando parado na 

frente da janela de uma das celas. Ou seja, nenhum poder é definitivo, nem o cale-se de vinho 

tinto de sangue dos órgãos repressores. Sendo assim, a relação simplista de 

dominador/dominado jamais faria jus à luta que essas pessoas travaram nesses lugares, mesmo 

estando cativos em uma situação de violência extrema.  

 Bom, mas voltando à comparação entre os CODs e CCDs e finalizando este capítulo, é 

admissível assegurar então que a diferença basal entre esses aparelhos reside não nas suas 

configurações espaciais ou nas táticas repressivas utilizadas, que, como foi colocado, não eram 

fundamentalmente diferentes, mas sim na intensidade com que essas táticas eram 

implementadas e nas estratégicas de resistência empregadas pelos seus detentos. Se nos CODs 

o terror era aprisionado, de fato nos CCDs ele foi emancipado, pois sua violência política não 

era restringida pela sujeição a uma aparência de legalidade e isso se refletiu diretamente na 

vulnerabilidade dos prisioneiros, nas ações de resistência e no número de mortos.  

Embora essa conclusão parta de uma análise bem restrita, já que apenas dois CODs e 

dois CCDs foram estudados e que a Casa Azul, devido ao contexto no qual estava inserida, se 

mostrou ser um caso bem particular (algo verificado na acessibilidade de sua área de detenção 

e na liberdade com que os atos de violência ali eram efetuados), ela representa um ponto de 

partida significativo para as próximas pesquisas sobre os centros de detenção da ditadura, pois 

essa foi a primeira tentativa de se realizar um estudo arqueológico comparativo das 
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materialidades dos CODs e CCDs brasileiros. E, apesar das limitações inerentes a qualquer 

pesquisa, essa tese conseguiu cumprir a sua proposta.  

 



 

 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia 

 
Chico Buarque, 1978 

 

 

Para entender como os centros de detenção da ditadura civil-militar brasileira foram 

construídos, utilizados e vivenciados enquanto mecanismos do Terrorismo de Estado, esta 

pesquisa analisou a materialidade da arquitetura repressiva e disciplinar do DEOPS/SP, do 

DOI-CODI/SP, da Casa da Morte (RJ) e da Casa Azul (PA). Sendo assim, pelos vieses da 

Arqueologia Sensorial e da Arqueologia da Arquitetura, foi discutida a relação entre a 

materialidade desses lugares e a implementação de táticas de repressão do Estado e de 

resistência dos prisioneiros políticos. Com a Análise Gamma, as análises sensoriais e os relatos 

orais de diversos ex-presos políticos, foi possível constatar que a configuração espacial desses 

dispositivos repressivos, seguindo os princípios básicos do ordenamento panóptico, favorecia: 

a vigilância sobre os detentos e o isolamento/segregação dos mesmos, assim como o controle 

de movimentação dos indivíduos que circulavam nesses locais, garantindo que as celas e as 

salas de tortura fossem pouco acessíveis (nesse quesito de acessibilidade, a Casa Azul foi uma 

exceção).  

Também foi constatado que as estratégias repressivas praticadas nesses espaços 

buscavam desconstruir a identidade do prisioneiro, disciplinando-o por meio de estímulos e 

privações sensoriais que afetavam seu sensorium, como, por exemplo: ameaças e humilhações; 

permanência por dias em aposentos sujos, muito quentes ou muito frios, pequenos e 

superlotados; detenção em regime solitário; capacidade limitante de manutenção da higiene 

pessoal; alimentação insuficiente e/ou de baixa qualidade etc. Concomitantemente às ações 

opressivas, neste trabalho ainda foram identificadas e discutidas as táticas de resistência 

desenvolvidas pelos detentos políticos nesses locais como: comunicação subversiva com outros 

presos; solidariedade e cuidado mútuo entre companheiros de cela; observação atenta de 

qualquer acontecimento ou pessoas que pudessem oferecer informações sobre o funcionamento 

desses órgãos etc.  
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Levando em consideração todas essas questões, os CODs e os CCDs estudados foram 

comparados e foi averiguado que a espacialidade e os atos repressivos utilizados por esses 

aparelhos eram essencialmente os mesmos, evidenciando um plano estratégico e centralizado. 

O que basicamente diferenciava esses órgãos era a maior liberdade de atuação que os agentes 

estatais possuíam na implementação das práticas repressivas nos centros clandestinos, já que 

esses lugares tecnicamente não existiam. Isso deixava os prisioneiros em uma condição de 

vulnerabilidade muito maior e dificultava o emprego de atos de resistência. Como esse foi o 

primeiro estudo arqueológico que comparou a operação desses aparelhos, é bom lembrar que 

essa ideia pode e deve ser colocada à prova em novas pesquisas.  

De qualquer forma, o importante a ser ressaltado é que as materialidades desses locais 

foram planejadamente usadas para atuar sobre os sentidos dos prisioneiros, tendo um papel 

central no emprego das estratégias tanto de repressão, quanto de resistência. Isso demonstra que 

é impossível falar de opressão política, disciplina e resiliência, sem falar dos sentidos e de 

materialidade, pois não tem como desassociar a história dessas instituições e as experiências 

nelas vividas das paredes de confinamento. Sendo assim, é admissível assegurar que o estudo 

das estruturas materiais dos centros de detenção é fundamental para entender o funcionamento 

deles de maneira mais profunda, o que revela a importância da preservação desses espaços 

arquitetônicos e do desenvolvimento da Arqueologia da Repressão e da Resistência.  

Se for considerado também que a memória é inseparável das coisas que nos rodeiam 

(ZARANKIN & SALERNO, 2012), que ela é construída por meio dos lugares e dos objetos 

(MALPAS, 2012), desempenhando um papel crucial em processos de lembrança e de 

esquecimento, então a preservação da materialidade desses órgãos repressivos se torna ainda 

mais essencial. Afinal, através da construção de memórias materiais e de centros de memória 

do regime civil-militar brasileiro as histórias de violência e luta política podem ser contadas, 

compartilhadas e fortalecidas.  

O problema é que além da Justiça de Transição do Brasil ter começado a avançar de 

forma mais significativa somente em 2007 (FECHER, 2016; QUINALHA, 2012), tendo 

perdurado durante décadas uma política de “esquecimento” e “reconciliação” desse período 

histórico (BAUER, 2015; BRITO, 2017), nos últimos anos ocorreu um crescimento do 

conservadorismo no país que culminou na eleição de Bolsonaro para Presidência (DE 

ALMEIDA, 2019; DE SOUZA, 2016; LOPES, 2018). Isso é preocupante porque Bolsonaro e 

seus seguidores passaram a realizar um revisionismo histórico do Brasil, no qual é defendida a 
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ideia de que a ditadura foi um período de “respeito e progresso” e sem corrupção (CARLO & 

KAMRADT, 2018). Ou seja, se antes o cenário mnemônico do regime civil-militar era de 

“esquecimento” e de “reconciliação”, hoje é um cenário de disputa acirrada por uma posição 

hegemônica na construção de narrativas históricas que são pautadas em diferentes agendas 

políticas: 

(...) a nova direita, o tendo [Bolsonaro] como seu principal representante 

político, partilha uma visão específica sobre a história brasileira: negar toda 

violência praticada contra os negros, quando a escravidão vigorava, e contra 

os opositores, na época da ditadura militar. Esse revisionismo tem sua razão 

de ser, negar a agenda das minorias por legislação específica para protegê-las 

das assimetrias que bloqueiam oportunidades iguais para elas em uma 

sociedade desigual e justificar a violência estatal contra a oposição. Uma 

cosmovisão, portanto, que objetiva bloquear uma agenda e determinar uma 

forma de exercer o poder político. Tudo marcado por uma violência discursiva 

que não disfarça um autoritarismo a pôr em risco o processo democrático (...) 

(CARLO & KAMRADT, 2018: 57). 

Nesse sentido, não é de se estranhar que já começaram a ocorrer, no governo de 

Bolsonaro, retrocessos nas políticas públicas de memória da ditadura, como o cancelamento da 

criação do Memorial da Anistia em Belo Horizonte, a exoneração de quatro integrantes da 

CEMDP, que foram substituídos por um político do partido PSL e três militares, e a publicação 

do Decreto 9.759/2019 que limitou, por exemplo, a atuação do Grupo de Trabalho de Perus  

(ver notícias: CIPRIANI, 2019; ESTADÃO CONTEÚDO, 2019; GONÇALVES, 2019).  

Tudo isso aqui colocado apenas reforça a urgência da efetivação de ações que 

promovam a construção de memórias materiais e centros de memória da ditadura para combater 

esse “revisionismo histórico bolsonarista” (CARLO & KAMRADT, 2018), trazendo à tona 

discussões sobre o Terrorismo de Estado, democracia e direitos humanos. Entre essas ações 

está a realização de novas pesquisas no âmbito da Arqueologia da Repressão e da Resistência 

que, por meio do estudo da materialidade relacionada a esse período histórico, empoderem as 

memórias que Pollack (1989) chama de subterrâneas e marginalizadas. Por mais que a 

Arqueologia da Repressão e da Resistência tenha se fortalecido nos últimos anos, ainda há um 

longo caminho para percorrer, pois a luta pela visibilização das histórias subalternas e das 

memórias silenciadas continua e essa tese é uma prova de que a Arqueologia pode e deve ser 

parte dela! 
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ANEXO A 

Ficha de análise de Visibilidade e de Comunicação Sensorial Nº: 

Data: Horário Início: Horário término: Edifício: Pavimento: 

Cômodo/Corredor nº:  Função do cômodo: Condições climáticas: 

Posição do Sol e Intensidade Luminosa: 

Circulação de ar: Temperatura: Umidade: 

Descrição física geral e Nível de Conforto: 
  

Campo de Visibilidade: 

Comunicação Sensorial Cômodo/Corredor nº: Cômodo/Corredor nº: Cômodo/Corredor nº: 

Comunicação Verbal Baixa      

Comunicação Verbal Usual      

Comunicação Verbal 
Forçada 

     

Grito      

Assobio      

Passos    

Reconhecimento da Face      

Reconhecimento do Corpo      

Comunicação Gestual      
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ANEXO B 

 

 

 

Registro do terreno do complexo da Casa Azul. 

 

 

 

 



 

 


