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RESUMO 

 

 O propósito desta tese foi o de mostrar os fatores recentes do cenário sócio-político-

cultural do País, que abriram caminho para a criação da Comissão Nacional da Verdade, com 

o intuito de apuração das violações dos direitos humanos durante o Regime Militar de 1964 

até 1985. Nesta oportunidade procurou-se compreender e destacar o significado do trabalho 

da CNV nos aspectos voltados para o reconhecimento da memória e da verdade e posterior 

revisão da história política brasileira referente ao período como efetivação prática dos direitos 

humanos e cidadania, tendo-se o termo reconhecimento como chave hermenêutica devido à 

semântica empregada, na qual se reafirma: é o que acontece e só pode acontecer ao 

conhecimento quando ele se torna oficialmente sancionado, quando ele faz parte da cena 

cognitiva pública, não mais velado nem marginalizado. Neste trabalho foi adotada uma 

abordagem de linha hermenêutico-compreensiva a partir da premissa de que a história e a 

memória são elementos constitutivos da cultura de uma nação, trazendo, cada qual em sua 

própria natureza, o desafio constante e dinâmico de lançar novas perspectivas a partir dos 

elementos históricos e submetê-los uma revisão, especialmente quando da mudança de um 

cenário político repressivo, onde as liberdades civis são cerceadas pelo autoritarismo, para um 

cenário político democrático, no qual as liberdades civis são restabelecidas e podem-se 

descobrir novos significados. Foi analisado o aspecto pedagógico da CNV e defendida sua 

contribuição para a construção de uma educação política segundo os princípios do Estado 

democrático de direito, para que violações dos direitos humanos não mais aconteçam de 

maneira coordenada e sistematizada pelo poder do Estado. E, visando à fundamentação de 

uma formação cidadã para as novas gerações, recorreu-se a um elenco de educadores 

contemporâneos e ao postulado da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para 

demonstrar a convergência da temática educacional às propostas da CNV para a educação e a 

cultura, concluindo que o material histórico produzido pela CNV contido em seu relatório 

final atende ao incremento do conteúdo teórico para confecção de material didático 

concernente à educação, que ressalta a importância dos direitos humanos e os princípios 

éticos fundamentais do Estado democrático de direito.  

 

Palavras-chave: Educação; Democracia; Direitos Humanos, História, Memória, 

Política.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 The purpose of this thesis has been that of showing the recent factors in Brazilian 

social, political and cultural scene, factors which have opened their way to the creation of The 

National Committee of Truth, designed to investigate violations against human rights during 

the Brazilian Military Regime in the period within 1964 and 1985. It has thus been a major 

objective to understand and emphasize the meaning and importance of the National 

Committee of Truth (NCT) in the aspects related to memory and truth recognition and further 

revision of Brazilian political history concerning the above mentioned period, being this 

considered a practical effectuation of both human rights and citizenship, and electing the term 

recognition as a hermeneutical key due to the semantic here applied to the term, in which the 

following aspect is reassured: it is what happens and can only happen to knowledge when it is 

officially approved of, when it becomes part of the public cognitive scene, being thus neither 

concealed  nor put aside. In this research a hermeneutical-comprehensive approach has been 

adopted, based on the premise that history and memory are nation culture constituent 

elements, bringing, each of them in its own nature, the dynamic and constant challenge of 

casting new prospects derived from historical elements, submitting them to review especially 

when a politically repressive scene, where an authoritarian regime destroys  civil freedom, is  

changed into a democratic political scene, in which civil freedom is reassured and  new 

meanings of freedom may be found out. The pedagogical aspect Of NCT has been also 

analyzed, with its contribution being defended for the building of a political education, in 

accordance with the principles of Democratic State, so that violations of human rights won’t 

ever occur by means of the coordination and systematization of the power of the State. And 

also, aiming at the foundation of a citizenship formation for the generations ahead, a cast of 

contemporary educators and also the Postulate of the Human Rights Declaration have been 

used in this research, in order to demonstrate the convergence of educational themes to the 

NCT proposals for education and culture. The conclusion has been that the historical content 

produced by NCT, presented in its final report, fits the increasing of theoretical content for the 

confection of didactic material concerning education, which emphasizes both the importance 

of human rights and the fundamental ethic principles of a Democratic State 

 

Keywords: education, democracy, human rights, history, memory, politics. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta tese tem por objetivo investigar, na história recente do cenário sócio-político-

cultural do País, os fatores determinantes para a criação da Comissão Nacional da Verdade, 

no sentido de levar a efeito a apuração das violações dos direitos humanos durante o Regime 

Militar de 1964 até 1985. Nesta direção, busca-se também compreender o significado do 

trabalho da CNV em dois sentidos correlatos: 1) para o reconhecimento oficial da memória e 

da verdade, revisão histórica e estabelecimento da verdade referente ao período do Regime 

Militar, como efetivação prática dos direitos humanos e cidadania; 2) para a construção de 

uma educação política nos princípios do Estado democrático de direito, visando à não 

reprodução, pelas novas gerações, dos crimes praticados durante o Regime Militar contra os 

direitos humanos.  

A premissa que dá origem a esta pesquisa é a de que a história e a memória, como 

elementos fundantes da cultura de uma nação, trazem em seu bojo o desafio constante e 

dinâmico de lançar novas perspectivas a partir dos elementos históricos, novos ou não, e 

submetê-los a uma hermenêutica que prime por interpretar o mais fielmente possível os 

pensamentos, os sentimentos, os discursos e as ações de determinadas épocas em seus 

respectivos contextos cultural, social, político e econômico, os quais se verificam nas ações 

realizadas pelo Estado e pela sociedade, ações nas quais se encontram os fragmentos da 

natureza racional de suas motivações. 

Ressalte-se, portanto, que o processo de construção e de reconstrução da história de 

uma nação é resultante de uma tensão entre os interesses do Estado e os anseios da sociedade 

governada, interesses e anseios geralmente pouco harmônicos e muito conflituosos, dado o 

jogo de poder intrínseco às questões políticas envolvidas. Diante do exposto acima, o primeiro 

capítulo será desenvolvido tendo por objetivo esclarecer a natureza da tensão entre história e 

memória como elemento constitutivo do processo de construção social da história nacional e 

seus desdobramentos quanto à efetivação em geral do direito à memória e à verdade sob a 

prerrogativa dos direitos humanos.  

No segundo capítulo, serão analisados os fatores históricos determinantes para a 

criação da Comissão Nacional da Verdade e sua interface com a Teoria do Agir Comunicativo 

de Habermas, buscando a compreensão da CNV como desdobramento do contexto histórico-

político-social, sob a perspectiva da prática dos princípios fundamentais do Estado 

democrático de direito, respaldados pela Constituição Federal do Brasil de 1988. Neste 
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sentido, busca-se elucidar a diferença entre o estabelecimento de um regime autoritário ou 

totalitário e o democrático, o primeiro dos quais se estabelece de imediato pelos meios da 

força, repressão e violência, representadas pela ação das Forças Armadas e dos órgãos de 

Segurança Pública (Polícias militar e civil) sob seu comando, enquanto o segundo, o regime 

democrático, tem o seu estabelecimento demandando mais tempo e perseverança da parte de 

todos os cidadãos.  Decorridos trinta anos do processo de redemocratização do regime político 

no Brasil, com tudo o que abarca as chamadas liberdades democráticas: direito de reunião e 

associação, liberdade de expressão do pensamento, liberdade de imprensa, pluripartidarismo, 

anistia política, eleições diretas, enfim, o exercício da democracia de fato – a sociedade 

brasileira ainda não se conscientizou profundamente de todos os seus direitos e deveres 

decorrentes do regime democrático de direito, pela falta de formação e conhecimento, por 

uma parcela significativa da sociedade, acerca do significado pleno do exercício da cidadania.  

A partir desta constatação, será desenvolvida a temática da formação educacional para 

a cidadania, segundo a qual o cidadão, investido do poder de eleger os seus próprios 

governantes, o faça com uma consciência política esclarecida acerca do dever cívico do voto e 

do necessário acompanhamento atento das decisões que se tomam em seu nome mediante o 

sistema de representação política característico do Estado democrático de direito. O cidadão 

mal formado e pouco participativo favorece significativamente a perpetuação das injustiças 

sociais decorrentes do poder exercido pelo Estado.  

No terceiro capítulo, será desenvolvida uma abordagem crítica sobre a contribuição da 

CNV para a efetivação dos direitos humanos e cidadania, segundo os parâmetros conferidos à 

memória e à verdade, constantes do Eixo orientador VI do Programa Nacional dos Direitos 

Humanos 3, bem como a tensão suscitada pelo seu Relatório Final entre a História e a 

Memória, visando à possibilidade de abertura para uma revisão da história política recente do 

País. Neste sentido, serão analisadas as recomendações do Relatório Final como símbolo e 

com o cuidado que as mesmas exigem no tocante a uma interpretação hermenêutica 

significativa dos valores e princípios defendidos quanto aos direitos humanos e cidadania 

expressa no extenso relatório apresentado, destacando-se as recomendações que mais se 

aproximam do teor político-histórico para as transformações institucionais e constitucionais 

propostas pela CNV.   

Recorrer-se-á, para a realização desta análise, aos pressupostos hermenêuticos de Paul 

Ricoeur (1978, p. 28), contidos em sua obra O conflito das interpretações, na qual preconiza a 

interpretação hermenêutica do símbolo, observando-se a dialética entre o seu sentido 

primário-literal-mundano-físico e o seu sentido figurado-espiritual-existencial-ontológico. 
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Neste aspecto, todo símbolo traz em si uma metacomunicação intrínseca à sua própria 

natureza, aspecto este que permite à tarefa da interpretação algo mais que uma simples 

consideração primária ou literal, porque se faz necessário o pensar dentro de uma linha 

interpretativo-investigativa considerando-se o contexto e o tempo histórico a que pertence, 

como perspectiva semântica para a concepção de significados válidos. Recorrer-se-á ainda a 

Hans-Georg Gadamer, em sua obra Verdade e Método, em que o autor defende a 

interpretação hermenêutica como a única capaz de compreender corretamente a história, pelo 

fato de esquadrinhar, sem restrições, a multiplicidade de interesses nela abarcados, traduzindo 

o seu significado para a atualidade. Gadamer ainda defende que a interpretação hermenêutica 

pode propiciar uma compreensão mediadora entre a história e a atualidade. Desse modo, a 

compreensão jamais é um comportamento subjetivo frente a um “objeto” dado, mas pertence, 

segundo afirma, à história efeitual, isto é, pertence ao ser daquilo que é compreendido e que 

“intervém praticamente na vida”, reivindicando o reconhecimento e uma nova atitude frente 

à realidade por ela descoberta. E, por último, recorrer-se-á a Jürgen Habermas, em sua obra 

Teoria do Agir Comunicativo, na qual o autor postula que: 

 

O conceito “agir comunicativo” fornece não apenas um ponto de referência para a 

análise das contribuições fornecidas pela cultura, pela sociedade e pela 

personalidade, quando surgem orientações para a ação; ele permite, além disso, 

esclarecer o modo como a cultura, a sociedade e a personalidade se relacionam entre 

si enquanto componentes do mundo da vida estruturado simbolicamente. Para 

entender corretamente tal problema de construção, é necessário ter presente que as 

três ordens, a saber, a cultura, a sociedade e a personalidade, são introduzidas 

inicialmente como “sistemas”, porém, num sentido extremamente amplo. 

(HABERMAS, 2012, v ii, p. 403) 

 

Desse modo, o conceito de “agir comunicativo”, segundo Habermas (2012, p.233), 

recorta dois aspectos conexos para uma possibilidade de interpretação hermenêutica das 

recomendações: o teleológico, relacionado à concretização de fins, neste caso, a realização de 

do plano de ação da CNV em prol da efetivação dos direitos humanos e cidadania; e o 

comunicativo, que abrange os aspectos da interpretação da situação e da obtenção de um 

consenso para a difusão dos novos conhecimentos. Para Habermas (2012, p.233), “no agir 

comunicativo, os participantes tentam realizar consensualmente seus planos, tomando como 

base uma definição comum da situação”. Neste caso, a situação histórica sob investigação, em 

que o momento de busca pelo consenso torna-se o ponto de tensão onde a verdade e a 

memória opõem-se à história oficial como condição para a persecução de seu objetivo: o 

reconhecimento histórico dos fatos levantados, “o que acontece e só pode acontecer ao 

conhecimento quando ele se torna oficialmente sancionado, quando se faz dele parte da cena 
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cognitiva pública” (WESCHLER, 1990, p.12) e uma atitude engajada em face da realidade 

descoberta, que representa o início do processo para as mudanças encetadas pelo Relatório 

Final.  

No quarto capítulo, será enfocado o aspecto educacional da CNV, analisando-se a 

contribuição da CNV para a construção de uma educação política segundo os princípios do 

Estado democrático de direito, para que violações dos direitos humanos não mais aconteçam 

de maneira coordenada e sistematizada mediante o poder do Estado. Sobre este assunto, o 

preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1945 (DUDH) postula:  

 

A Assembleia Geral proclama [...] A presente Declaração Universal dos Direitos do 

Homem como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com 

o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 

essa Declaração, se esforcem, por meio do ensino e da educação, por promover o 

respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-

Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. (Declaração 

Universal dos Direitos Humanos Adotada e Proclamada pela Resolução 217 A 

(III), da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948)   

 

Assim, tendo em consideração as atrocidades cometidas pela Alemanha nazista 

durante a 2ª Grande Guerra, os países que despontaram como potências, liderados pelos 

Estados Unidos da América e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

estabeleceram, na Conferência de Yalta, na Ucrânia, em 1945, as bases de uma futura paz, 

definindo áreas de influência das potências e acertando a criação de uma organização 

multilateral que promovesse negociações sobre conflitos internacionais, para evitar guerras e 

promover a paz e a democracia, e fortalecer os Direitos Humanos1. Sendo o Brasil signatário 

dessa Declaração desde setembro de 1945, o Programa Nacional dos Direitos Humanos – 3 

(PNDH 3), em consonância com os princípios contidos na DUDH, desenvolveu o seu Eixo 

Orientador V, para a consecução desses princípios em território nacional, preconizando:  

 

A educação e a cultura em Direitos Humanos visam à formação de nova 

mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e 

da tolerância. Como processo sistemático e multidimensional que orienta a formação 

do sujeito de direitos, seu objetivo é combater o preconceito, a discriminação e a 

violência, promovendo a adoção de novos valores de liberdade, justiça e igualdade. 

[...] Trata-se de mecanismo que articula, entre outros elementos: a) a apreensão de 

conhecimentos historicamente construídos sobre Direitos Humanos e a sua relação 

com os contextos internacional, nacional, regional e local; b) a afirmação de valores, 

atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos Direitos Humanos em todos 

                                                 
1 Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos>. Acesso em 01 

dez. 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_de_Yalta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paz
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os espaços da sociedade; c) a formação de consciência cidadã capaz de se fazer 

presente nos níveis cognitivo, social, ético e político; d) o desenvolvimento de 

processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando 

linguagens e materiais didáticos contextualizados. (Programa Nacional dos 

Direitos Humanos – 3, 2009, p.150) 

 

Diante das expectativas apresentadas acima em relação à educação e à cultura, o 

material histórico produzido pela CNV e as recomendações decorrentes transcritas em seu 

relatório final podem atender ao incremento, dentro de sua especificidade, do conteúdo para o 

material didático concernente à importância do exercício da solidariedade, do respeito às 

diversidades e da tolerância, com dados contextualizados a partir da recente história política 

do País, em contribuição para o desenvolvimento de processos metodológicos formadores de 

consciência cidadã, ancorada numa mentalidade crítica sobre os valores éticos em questão e 

formação para o exercício de juízo de valores sobre as possíveis consequências para o país, 

caso os princípios democráticos e de direito estejam ausentes em seus programas de educação 

e cultura. 

As considerações finais são apresentadas no último capítulo, com as conclusões 

obtidas pela pesquisa e análises realizadas, segundo as proposições deste trabalho sobre a 

Comissão Nacional da Verdade: significados para a efetivação dos direitos humanos e 

contribuição para a construção de uma educação política. 
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1   A TENSÃO ENTRE HISTÓRIA E MEMÓRIA COMO ELEMENTO 

CONSTITUTIVO DA CONSTRUÇÃO SOCIAL DA HISTÓRIA NACIONAL – 

PROBLEMÁTICAS QUANTO À EFETIVAÇÃO EM GERAL DO DIREITO À 

MEMÓRIA E À VERDADE COMO DIREITOS HUMANOS 
 

 

 No Brasil, a partir de 2009, com a criação do Programa Nacional dos Direitos 

Humanos III, a memória e a verdade foram reconhecidas e integradas ao campo dos direitos 

humanos. Neste capítulo procurar-se-á desenvolver a questão da tensão entre a História e a 

Memória, bem como a relação entre a ausência de tensão entre ambas durante o Governo 

Democrático (redemocratização) para o surgimento dos problemas sócio-político-culturais no 

Brasil. Que fatores sócio-políticos-culturais na história recente do país foram determinantes 

para a criação da Comissão Nacional da Verdade, doravante CNV, para a apuração das 

violações dos direitos humanos durante o Regime Militar?  Qual o significado do trabalho da 

CNV para o reconhecimento oficial da memória, revisão histórica e estabelecimento da 

verdade referente ao período do Regime Militar como um direito humano e cidadania?  

A história e a memória, como direitos de todos os homens, geralmente têm como 

obstáculo à sua efetivação nos anais oficiais do Estado o crivo dos sistemas de governos 

(ordenamento jurídico) e as ideologias políticas que atuam em favor do status quo, não sendo, 

portanto, direitos concedidos automaticamente, como em toda parte do mundo. Trata-se, neste 

caso, de direitos conquistados por uma ação permanente e perseverante na superação das 

forças de setores da sociedade, os quais, pelo poder econômico e político que detêm, 

obstaculizam o livre exercício desse direito relativo à história e à memória, bem como 

procuram estancar os desdobramentos culturais das respectivas sociedades sob seu domínio.  

Nesse processo, determinados grupos da sociedade acabam por vivenciar experiências 

semelhantes, que os aproximam e os levam a perceber que os interesses que partilham são 

diferentes dos desejos e necessidades de grupos sociais que a eles se opõem. Daí a “tensão” 

social, que reúne, de um lado, uma parte da sociedade engajada e que se põe a buscar seu 

futuro mediante lutas que travam para o atendimento de suas reivindicações e, de outro, uma 

sofisticada camada da sociedade dominante, bem articulada e preparada para fazer prevalecer, 

se possível imutável, o estado de coisas.  

É preciso também compreender o modo como cada povo tece, culturalmente, a sua 

própria história e como registra os eventos importantes, para transformá-los em parte 

integrante da sua cultura, de maneira a valorizar e evidenciar as marcas pelas quais quer ser 

reconhecido. Porque daí decorre a intencionalidade de registrar ou omitir acontecimentos para 

a afirmação daquilo que pretende imprimir como emblema da nação, especialmente suas 
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virtudes, como força, coragem, amizade, superioridade, diplomacia, sabedoria, patriotismo 

etc. Entretanto, essa ação formadora da identidade nacional por meio de documentos oficiais 

históricos do Estado não pode ultrapassar os limites da justiça e da legalidade, ocultando atos 

criminosos do Estado contra a sociedade civil e contra os direitos humanos, porque, quando 

isso sucede, ocorre a tensão entre a história oficial e a memória, estabelecendo-se, em função 

disso, a luta e o esforço de uma parcela da sociedade em busca de justiça quanto ao 

reconhecimento do agravo sofrido, seja de ordem física, moral, econômico, seja ainda de 

ordem social, quando alijada de seus direitos. 

Quando Benjamin afirma que “nunca houve um monumento de cultura que não fosse 

também um monumento de barbárie” (1994, p. 225), aponta para o problema de se fazer 

arrefecer completamente qualquer tentativa, por parte dos vencidos, de se mudar a 

interpretação da história. Para Benjamin “a história é o objeto de uma construção cujo lugar 

não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras” (1994, p. 229). Para 

esta temática da tensão entre a história e a memória, Walter Benjamin traz significativa 

contribuição, pois suas observações apontam para a constituição de uma memória específica, 

que é a memória do “vencedor”, que omite e condena ao esquecimento as ações dos 

“vencidos” na história. Suas observações colocam em xeque toda esta concepção, que embasa 

a história oficial contada pelos livros didáticos, por exemplo. O enfoque desta perspectiva 

possibilita o questionamento das motivações e circunstâncias desses registros históricos 

oficiais. Como ainda afirma Benjamin (1994, p. 224-225):  

 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”. 

Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja num momento 

de um perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como 

ela se apresenta, no momento do perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha 

consciência disso [...]. Em cada época é preciso arrancar a tradição do conformismo, 

que quer apoderar-se dela [...] o dom de despertar no passado as centelhas da 

esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os 

mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem 

cessado de vencer. 

 

Portanto, se, na sociedade, não houver consciência da possibilidade de revisão 

histórica, e ainda, se não se tiver consciência do direito a rememorar o passado para 

reconstruí-lo de forma justa e fazê-lo reconhecido, restará um conformismo e apatia quanto 

aos destinos da nação e da própria democracia, que, neste caso, se mostrará fraca e esvaziada 

de seu potencial para mudanças cruciais no campo sócio-político-cultural.  

Precisamente nessa questão, a sociedade brasileira foi alvo de uma investida 

estratégica do Regime Militar, que trabalhou sistematicamente para imprimir na mentalidade 
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do povo brasileiro a mensagem de que toda a transição para o reestabelecimento do regime 

democrático estava sendo preparada, única e exclusivamente, pelo Governo Militar, isto é, 

que a democracia não foi restabelecida devido aos movimentos sociais organizados que 

lutavam pelo fim do militarismo, como afirma Maria Aparecida Aquino (2010, p. 13):  

 

Numa constância de mobilização social, essa avalanche somente será interrompida 

após o vigoroso movimento das “Diretas: Já!”, entre 1983 e 1984, em que a 

população organizada vai às ruas, de forma avassaladora, para exigir eleições diretas 

para a Presidência da República. Embora tenha querido demonstrar controle da 

agenda da “transição” ou “abertura” democrática, o governo ficará a reboque da 

mobilização social. Um a um serão “concedidos” os anseios da população. Numa 

reedição da chamada “história oficial”, o governo quer fazer parecer que tudo ocorre 

de “cima para baixo”, buscando mascarar o poderoso movimento “de baixo para 

cima”, agindo de modo a aparentar “bondade” e sensibilidade às aspirações 

populares. 

  

As implicações que o direito à história e à memória coloca para a sociedade levam a 

perceber que as políticas de Estado em relação a essa questão geralmente não coadunam com 

o pensamento e a mentalidade dos historiadores engajados no trabalho pela revisão histórica. 

Este posicionamento não é ingênuo: é perfeitamente possível depreender os motivos desta 

tensão, bem como a distinção entre a história e a memória; os seus propósitos são bem 

definidos na manipulação das informações levantadas. Embora esses dois termos (história e 

memória) sejam amplamente conhecidos pelo senso comum, não é possível negar as 

controvérsias decorrentes da falta de um conhecimento mais aprofundado da distinção entre 

ambos. Sobre este assunto, Pierre Nora postula:  

 

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe 

uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os 

usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. A 

história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. 

A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a 

história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória não se 

acomoda a detalhes que a confortam: ela se alimenta de lembranças vagas, 

telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as 

transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque operação intelectual e 

laicizante, demanda análise e discurso crítico [...] A memória emerge de um grupo 

que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas memórias 

quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, 

plural e individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o 

que lhe dá uma vocação para o universal [...] A memória é um absoluto e a história 

só conhece o relativo. No coração da história trabalha um criticismo destrutor de 

memória espontânea. A memória é sempre suspeita para a história, cuja verdadeira 

missão é destruí-la e a repelir. A história e deslegitimação do passado vivido. [...] O 

movimento da história, a ambição histórica não são a exaltação do que 

verdadeiramente aconteceu, mas sua anulação. (NORA, 1984, p.28) 
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Diante do exposto acima, é possível depreender que, ao considerar história e memória 

como instrumentos de aferição do estabelecimento da verdade, faz-se necessário atentar para 

o antagonismo inerente a esses dois instrumentos, suas semelhanças e dessemelhanças, e 

respeitá-los com suas características próprias: embora seja reconhecida a íntima relação entre 

ambas, é a história que se apropria da memória para superá-la, marginalizá-la e torná-la sua 

matéria-prima passiva para a construção da verdade histórica que se pretende estabelecer, 

mormente a serviço do Estado. História e memória, ontologicamente opostas entre si, tipo e 

antitipo, cujo processo de fusão se verifica impraticável devido ao tipo de hermenêutica que 

uma e outra exercem sobre os fatos e as fontes documentais, visando à ratificação, retificação 

ou mesmo à refutação de acontecimentos lembrados ou abordados.  

Alguns exemplos clássicos quanto ao que acima se afirma são os dados oficiais 

estatísticos dos Estados, referentes às guerras e aos grandes atentados terroristas, os números 

de civis e de soldados mortos, a ocorrência, sempre negada em nome de uma ação cirúrgica, 

de bombardeios em regiões de população civil (povoados e vilarejos); o número de 

prisioneiros, o número de ocorrências que violam os direitos humanos (fuzilamentos, estupros 

e violências), esses dados são sempre discrepantes em relação aos dados dos Comitês de 

Direitos Humanos destacados para o acompanhamento de tais conflitos; e, ainda, geralmente 

se verifica que esses dados oficiais dos Estados envolvidos em conflitos são geralmente 

mentirosos quando confrontados com o testemunho dos sobreviventes daquela determinada 

sociedade civil.  

Dessa tensão entre os interesses da sociedade civil e os do Estado resultam a história, 

pautada pelos registros oficiais dos Estados, e a memória, pautada pela sua permanência nas 

mentes dos grupos e dos indivíduos sobreviventes aos eventos, que são, por natureza, 

suscetíveis ao tempo e cujas impressões são flutuantes, se prendem ao entorno dos 

acontecimentos, dos detalhes que propiciaram certos eventos, e a partir dos quais se elabora o 

juízo de valores dos múltiplos contextos integrantes para a consecução de determinados 

objetivos. Neste sentido, a história registra o feito heroico, mas a memória registra também as 

injustiças praticadas para se chegar a esse feito. A história se oficializa e a memória se 

marginaliza, por isso a memória carece de esforço e de estímulo constantes para a sua 

perenização; busca-se preservar suas lembranças e as versões dos acontecimentos contando-as 

às gerações mais novas ou recorrendo à construção de lugares de memórias, monumentos e à 

produção independente de depoimentos documentais, funcionando todos estes como fortes 

aliados mnemônicos.  
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Portanto, história e memória são criações humanas e seus vereditos podem ser 

questionados devido às próprias características de suas realizações, que se verificam válidas 

ou não, mutáveis e revogáveis, o que implica reconhecer a história e a memória como 

resultantes de uma ação, de um trabalho social constante pautado no pleno potencial humano 

de suas faculdades racionais, sua capacidade lógica, sua determinação e, no dizer de 

Alexander Gottlieb Baumgarten (1750 apud BAUMAN, 2012, p.13), “de sua sensibilidade e 

impulso criativo” como sujeito da história e não mais na aceitação de ambas como algo dado 

e inalterável. 

O pensamento da sociedade brasileira, assim engajado, levará a efeito as premissas 

propostas pelo PNDH III sobre a investigação do passado como ação fundamental para a 

construção da cidadania. Estudá-lo constitui um meio de se resgatar sua verdade e trazer à 

tona seus acontecimentos, como forma de transmissão de experiência histórica para a 

constituição da memória individual e coletiva da sociedade brasileira. O Estado e a sociedade 

brasileira até aqui têm trabalhado com dificuldades a temática sobre a Memória e a Verdade 

no que se refere ao que ocorreu com as vítimas atingidas pela repressão durante o regime 

autoritário de 1964/85, devido, por um lado, à falta de acesso às informações oficiais do 

Estado, pois a disponibilização dos processos do Tribunal de Justiça Militar só recentemente 

foi liberada para análise e investigação das informações neles contidas. De fato, só então, 

tornaram-se acessíveis à Comissão Nacional da Verdade os fatos relacionados aos crimes 

praticados pelo Regime, só então eles puderam ser reportados à sociedade brasileira, 

especialmente aos familiares dos mortos e desaparecidos durante o Regime, facultando-lhes 

um conhecimento mais aprofundado sobre as circunstâncias e as ações do Estado naquele 

período e a formação de uma opinião mais crítica.  

Por outro lado, parte da raiz dessa indiferença da sociedade brasileira sobre tão grave 

assunto pode ser compreendida à luz do diálogo entre Lawrence Weschler (1990) e o 

historiador Alfred Stepan, da Universidade de Columbia, que teceu a seguinte assertiva sobre 

a sociedade civil brasileira: 

 

Manter registros desse jeito é parte de uma longa tradição ibérica de registrar com 

detalhes os atos de Estado, os quais, como atos de Estado, não podiam, por 

definição, ser vistos como suspeitos ou ilegais. A Inglaterra e os Estados Unidos 

estão, em compensação, no fim da lista de Estados que exigem alvarás e registros 

para tudo. Os Ibéricos têm uma longa tradição de observação, acompanhamento e 

registro por parte do Estado e não pelos colonizadores, de modo que nunca houve 

uma sociedade civil particularmente forte. (WESCHLER, 1990, p.54). 
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Corrobora a proposição do historiador americano [de que nunca houve uma sociedade 

civil particularmente forte] a constatação de que, decorridos trinta anos do fim do Estado 

Autoritário e tendo a sociedade brasileira elegido para o Poder Executivo 7 presidentes da 

República, três deles por dois mandatos; além de 4 legislaturas para o Poder Legislativo, com 

a maioria dos senadores reeleitos, a sociedade civil ainda não conseguiu se mobilizar 

articuladamente para forçar o Estado, por meio de seus próprios representantes políticos, a 

fazer justiça ampla e irrestrita aos brasileiros vitimados pela repressão durante o Estado 

autoritário. Teria sido a omissão do Estado democrático em incluir o tema como disciplina 

obrigatória no currículo do sistema de educação a causa de não ter havido uma formação 

crítica das novas gerações? Em caso afirmativo, essa falha no plano educacional teria 

contribuído para fazer praticamente desaparecer, nas novas gerações de brasileiros, a tensão 

entre a história oficial e a memória com respeito aos atos do Regime Militar praticados no 

passado durante a repressão política contra a sociedade civil? 

Desta perspectiva, conclui-se que o PNDH III suscitou uma grande expectativa junto à 

sociedade brasileira quanto ao resgate da memória e da verdade referentes aos atos do Estado 

autoritário e dos grupos civis de resistência do período em questão. As expectativas sobre o 

relatório final desta Comissão abarcaram o ato de se fazer justiça, por meio de uma 

interpretação justa dos depoimentos colhidos das partes envolvidas (repressores e atingidos), 

bem como dos documentos do Tribunal de Justiça Militar a que tiveram acesso, do sofrimento 

pelo ultraje, da dor e do terror vivenciados quer pelas vítimas fatais, quer pelos sobreviventes 

e familiares dos mortos e desaparecidos. Não menos que uma justa interpretação destes 

acontecimentos bastará para que os mortos tenham a sua memória honrada, e os sobreviventes 

a sua humanidade valorizada, elevada a sua nobreza moral marcada pelo altruísmo, pela 

doação de si mesmos em nome da democracia, do Estado de Direito e da liberdade de 

expressão do pensamento em nosso país, anseios que permeavam, que não as mentes de todos 

os atingidos, pelo menos, boa parte deles. 

Entre os perseguidos que defendiam um posicionamento marxista para a política de 

Estado no Brasil estavam muitos estudantes jovens, entusiasmados pelas doutrinas das 

revoluções de cunho comunista, a exemplo de Cuba, sob a liderança de Fidel Castro, ou, 

ainda, pelo modelo socialista do Chile, sob a presidência de Salvador Allende, que veio a cair 

em 11 de setembro de 1973 pelo golpe militar comandado pelo General Augusto Pinochet. 

Digno de nota é o fato de que, durante o golpe militar no Chile, o estádio de futebol de 

Santiago tornou-se uma grande prisão e vários exilados brasileiros que estavam naquele país 

foram presos, tendo cinco deles sido depois assassinados (BUONICORE, 2009). 
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Certamente que os problemas sócio-político-culturais no Brasil não ficam restritos 

somente a essas causas, mas a sua relação com a ausência de tensão entre a história e a 

memória verifica-se verdadeira como elemento constitutivo da falta do exercício pleno da 

cidadania por uma parte importante da sociedade num governo democrático e de direito. A 

criação da Comissão Nacional da Verdade vem, assim, ao encontro da necessidade de suscitar 

a tensão por intermédio da investigação, interpretação e juízo a serem estabelecidos sobre os 

atos do Estado autoritário no período em questão.  

 

1.1   O PROGRAMA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E A COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE   

 

 O eixo orientador VI do Programa Nacional dos Direitos Humanos III (PNDH3), do 

Direito à Memória e à Verdade traz, em seu escopo geral, o pressuposto que fundamentou e 

orientou todo o esforço da Comissão:  

 

A investigação do passado é fundamental para a construção da cidadania. Estudar o 

passado, resgatar sua verdade e trazer à tona seus acontecimentos, caracterizam uma 

forma de transmissão de experiência histórica que é essencial para a constituição da 

memória individual e coletiva (grifo nosso). [...] A impossibilidade de acesso a 

informações oficiais impede que familiares de mortos e desaparecidos possam 

conhecer os fatos relacionados aos crimes praticados e não permite à sociedade 

elaborar seus próprios conceitos sobre aquele período. (PROGRAMA NACIONAL 

DOS DIREITOS HUMANOS 3, 2009, p. 170)  

  

 

 A partir deste pressuposto, a sociedade brasileira deve mobilizar-se e pensar em 

como exercer a democracia valendo-se dos dispositivos legais e do compromisso do Estado, 

por intermédio de seus representantes políticos eleitos, para a consecução desse objetivo em 

termos reais e não somente no aspecto da mera legalidade, como se verifica, por exemplo, a 

respeito do art.6º da Constituição Federal do Brasil: “São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.  

 Confrontando-se os direitos assegurados por este artigo com a realidade social 

brasileira, constata-se a falta de garantia ao cumprimento da lei, pois se “a alimentação” é um 

direito social, por que tantos vivem na mais extrema fome e miséria? Trata-se de uma 

constatação aviltante para a dignidade humana, uma lei que não tem a fiscalização do Poder 

Público, nem o engajamento da sociedade no sentido de zelar pelo seu cumprimento pleno e 

punir os que a infringem, ainda que seja réu o próprio Estado fazendo jus ao princípio da 
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isonomia. De fato, a realidade nacional é caracterizada por profunda ruptura entre o país legal 

e o país real; aliás, essa ruptura é bem definida pelo adágio popular que diz: “a lei existe para 

não ser cumprida”. 

Todavia, as expectativas da sociedade brasileira em relação aos PNDH devem ser pelo 

cumprimento concreto dos direitos e das metas estabelecidas no eixo orientador V para a sua 

efetivação junto à sociedade, que assim reza (PNDH 3, 2009, p.9):  

 

Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos; Diretriz 18: 

Efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional de educação em 

Direitos Humanos para fortalecer cultura de direitos; Objetivo estratégico I: 

Implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; Objetivo 

Estratégico II: Ampliação de mecanismos e produção de materiais pedagógicos e 

didáticos para Educação em Direitos Humanos; Diretriz 19: Fortalecimento dos 

princípios da democracia e dos Direitos Humanos nos sistemas de educação básica, 

nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras; Objetivo 

Estratégico I: Inclusão da temática de Educação e Cultura em Direitos Humanos nas 

escolas de educação básica e em instituições formadoras; Objetivo Estratégico II: 

Inclusão da temática da Educação em Direitos Humanos nos cursos das Instituições 

de Ensino Superior (IES); Objetivo Estratégico III: Incentivo à transdisciplinaridade 

e transversalidade nas atividades acadêmicas em Direitos Humanos; Diretriz 20: 

Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos 

Direitos Humanos [...]. Objetivo estratégico II: Resgate da memória por meio da 

reconstrução da história dos movimentos sociais [...]. 

 

A maior parte das ações propostas no PNDH I (1996) tem por objetivo estancar a 

banalização do mal e sugerir também medidas para tornar a Justiça mais célere e eficiente no 

combate à impunidade. A Contestação à Lei de Anistia (6.683/79) desde o movimento 

feminino pela anistia na década de 1970, encetado pela advogada Therezinha Zerbini, afirma 

que a anistia é como uma barreira que represa a água com suas impurezas, mas que no 

momento em que se fizer uma fissura nessa barreira, todas as “impurezas” retidas no passado 

podem vir à tona. Desta maneira, o Decreto 6.683/79 barrou e interditou um passado 

considerado “impuro” para a pacificação política no período de transição do regime de 

exceção para o regime civil.  

O rompimento de tal barreira ocorreu quando das ações judiciais movidas pelos 

familiares das vítimas e pelas associações de mortos e desaparecidos do Regime Militar. 

Processaram-se, então, os torturadores. Outro marco importante em contestação à Lei de 

Anistia foi a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153 6/800) 

apresentada pela OAB no Supremo Tribunal Federal em 21 de outubro de 2008 (Anexo 1).  A 

implantação da CNV no Programa Nacional dos Direitos Humanos surgiu também como 

desdobramento dessas ações. 
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A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contesta a validade do 

primeiro artigo da Lei da Anistia (6.683/79), que considera como conexos os “crimes 

políticos” e, portanto, perdoados os atos praticados pelos agentes do Regime Militar no 

período. A OAB pedia ao Supremo Tribunal Federal uma interpretação deste trecho da lei, de 

maneira que a anistia concedida aos autores de “crimes políticos” não se estendesse aos 

torturadores. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, seria irregular estender a anistia aos 

agentes do Estado, pois, conforme a entidade, os agentes da repressão política não teriam 

cometido crimes políticos, mas crimes comuns. Isso porque os crimes políticos seriam apenas 

aqueles contrários à segurança nacional e à ordem política e social.  Portanto, os atos de 

repressão aos criminosos políticos deveriam ser, segundo a OAB, julgados como crimes 

comuns, sem qualquer relação com crimes políticos e com a Lei de Anistia. Além disso, por 

serem crimes contra a humanidade, os mesmos deveriam ser considerados imprescritíveis.  

Simultaneamente a esses acontecimentos, os movimentos sociais organizados alçam a 

sua voz por meio de protestos nos espaços públicos, inclusive na própria Assembleia 

Legislativa, despertando a opinião pública e constituindo marcos de sua persistência em busca 

de justiça, mediante o cumprimento dos termos das obrigações expressas a que todos os 

Estados estão sujeitos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante CIDH, de 

1988, que assim as definiu: a) tomar medidas para prevenir violações aos direitos humanos; b) 

conduzir investigações quando as violações ocorrerem; c) impor sanções aos responsáveis 

pelas violações e d) garantir reparação para as vítimas. Estes princípios foram reafirmados em 

decisões subsequentes e adotados também por decisões da Corte Europeia de Direitos 

Humanos e por tratados e resoluções da ONU.    

Neste esforço pelo cumprimento dessas obrigações impostas é que as associações e 

movimentos sociais atuam por vias jurídicas e se manifestam para rechaçar a impunidade 

referente às violações dos direitos humanos e promover reconciliação nacional. 

 

1.2 FATORES SÓCIO-POLÍTICOS CULTURAIS DETERMINANTES DA 

CRIAÇÃO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Neste momento, faz-se necessária uma retrospectiva para se apontar alguns motivos 

relevantes para o estabelecimento dos Programas Nacionais dos Direitos Humanos (PNDH), 

mais precisamente a partir do envolvimento do Governo Federal, do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso em seu primeiro mandato. Os atos do Estado, como fator 

político, tornam-se objeto de análise para se compreender as razões que motivaram e 

fundamentaram os PNDH. Inicialmente, quando da publicação do PNDH I, o então Presidente 
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da República, Fernando Henrique Cardoso (1996, p.5) sinalizou para uma medida 

modernizadora e fortalecedora da democracia brasileira, afirmando que:  

 

Não há como conciliar democracia com as sérias injustiças sociais, as formas 

variadas de exclusão e as violações reiteradas aos direitos humanos que ocorrem em 

nosso país. A sociedade brasileira está empenhada em promover uma democracia 

verdadeira. O Governo tem um compromisso real com a promoção dos direitos 

humanos. 

 

Segue-se um depoimento pessoal de Fernando H. Cardoso, no qual o ex-presidente 

afirma ter feito, no dia 7 de setembro de 1995, um apelo a todos os brasileiros para uma 

mobilização ampla em favor dos direitos humanos, e, que o Governo havia criado um Prêmio 

dos Direitos Humanos para incentivar a produção intelectual dessa matéria, e que também 

havia o Governo prometido preparar um Programa Nacional dos Direitos Humanos, tal como 

recomendava a Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993, cujo 

Comitê de Redação fora presidido pelo Brasil. 

Diante disto, afirma-se que o PNDH surge, em princípio, como desdobramento dessa 

participação do Brasil na Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 1993, realizada em 

Viena, seguida do esforço político do Governo Federal para implementar, no Brasil, um 

programa abrangente dos Direitos Humanos, em consonância com as recomendações feitas na 

aludida Conferência Mundial de Direitos Humanos e de acordo com a realidade cultural, 

social, política e econômica constitutiva da ainda jovem democracia brasileira. Os traços da 

abrangência do Programa Nacional dos Direitos Humanos evidenciam-se em quatro 

momentos no discurso de Fernando H. Cardoso, ainda em seu prefácio ao PNDH: 1) quando 

sustenta a premissa da participação conjunta entre Governo e sociedade, numa caminhada 

para pregar os direitos humanos como um direito de todos, para proteger os excluídos e os 

desamparados – uma demonstração patente de seu cuidado no aspecto social; 2) quando 

afirma ter participado pessoalmente das comemorações relativas ao terceiro centenário da 

morte de Zumbi, criando, naquela ocasião, um Grupo de Trabalho Interministerial para a 

Valorização da População Negra – demonstração de cuidado no aspecto sócio-econômico-

cultural dos afrodescendentes; 3) quando cita O Ministério do Trabalho no exercício da 

fiscalização sem trégua do trabalho forçado, sobretudo o de crianças – cuidado de aspecto 

social na modalidade de combate ao trabalho escravo e infantil; e, finalmente, 4) ao citar sua 

determinação, em junho de 1995, no sentido da criação do Grupo Executivo de Repressão ao 

Trabalho Forçado -GERTRAF - para permitir a coordenação dos esforços com vistas ao 
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banimento do trabalho forçado – medida de cunho econômico-social sob a atuação conjunta 

dos poderes executivo, legislativo e judiciário.  

Ainda em termos de abrangência do PNDH, sua ação se dirige também a beneficiar as 

mulheres; em 8 de março de 1996, o Governo firma os protocolos específicos na área de 

saúde, educação, trabalho e justiça para o atendimento e proteção da mulher. A introdução do 

PNDH I (1996, p.7) traz as premissas e definições gerais a partir das quais o Governo 

brasileiro decidiu elaborá-lo:  

 

Direitos humanos são os direitos fundamentais de todas as pessoas, sejam elas 

mulheres, negros, homossexuais, índios, idosos, pessoas portadoras (sic) de 

deficiências, populações de fronteiras, estrangeiros e emigrantes, refugiados, 

portadores de HIV positivo, crianças e adolescentes, policiais, presos, despossuídos 

e os que têm acesso à riqueza. Todos, enquanto pessoas, devem ser respeitados e sua 

integridade física protegida e assegurada. 

 

O PNDH I consiste num esforço para que todas as áreas de atuação da sociedade 

sejam contempladas e previstas de forma preventiva no combate a possíveis abusos, 

desrespeitos ou mesmo crimes contra a dignidade humana em solo brasileiro. Ainda assim, no 

seu bojo, fica implícito que o texto não exaure a temática definitivamente, tal como se 

depreende do seguinte fragmento:   

 

Direitos Humanos referem-se a um sem número de campos da atividade humana: o 

direito de ir e vir sem ser molestado; o direito de ser tratado pelos agentes do Estado 

com respeito e dignidade, mesmo tendo cometido uma infração; o direito de ser 

acusado dentro de um processo legal e legítimo, aonde as provas sejam conseguidas 

dentro da boa técnica e do bom direito, sem estar sujeito a torturas ou maus tratos; o 

direito de exigir o cumprimento da Lei e, ainda, de ter acesso a um Judiciário e a um 

Ministério Publico que, ciosos de sua importância para o Estado democrático, não 

descansem enquanto graves violações de direitos humanos estejam impunes e seus 

responsáveis soltos e sem punição, como se estivessem acima das normas legais 
[...]. (PROGRAMA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1996 p.7-8) 

 

Fernando H. Cardoso, reconhece que, apesar de suas iniciativas, o passo de maior 

consequência certamente seria o da adoção do Programa Nacional de Direitos Humanos e que 

este seria, com segurança, um marco de referência claro e inequívoco do compromisso do 

País com a proteção de mulheres e homens, crianças e idosos, das minorias e dos excluídos. 

Reconhecendo a impossibilidade de se extirpar, de um dia para o outro, como num passe de 

mágica, a injustiça, o arbítrio e a impunidade, postula, então, que o único caminho para a 

efetivação do PNDH estaria na conjugação de uma ação obstinada do conjunto do Governo 

com a mobilização da sociedade civil. Segundo afirma Fernando H. Cardoso (1996, p. 6), 

deste esforço conjunto surgiu o PNDH: “O Programa Nacional dos Direitos Humanos foi 
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elaborado a partir de ampla consulta à sociedade. Algumas dezenas de entidades e centenas de 

pessoas formularam sugestões e críticas, participaram de debates e seminários”. A partir de 

sua concepção, o PNDH contém, em seu teor, o objetivo de estancar a banalização da morte, 

seja ela no trânsito, na fila do pronto-socorro, dentro de presídios, em decorrência do uso 

indevido de armas ou das chacinas de crianças e trabalhadores rurais. Ainda outras 

recomendações visam combater, e até mesmo erradicar a perseguição e a discriminação contra 

os cidadãos.  

Finalmente, segundo Fernando H. Cardoso, o PNDH sugere medidas para tornar a 

Justiça mais eficiente, de modo a assegurar mais efetivo acesso da população ao Judiciário e, 

consequentemente, maior combate à impunidade. O ex-presidente defende que o Programa 

Nacional dos Direitos Humanos será o guia a pautar as ações dos cidadãos, do Governo e da 

sociedade, para construir o que é uma antiga aspiração do povo brasileiro: um Brasil mais 

justo.  

Foi esse elenco de temas em torno da proteção e efetivação dos Direitos Humanos, tal 

como proposto pelo PNDH, que, gradativamente, gerou nos indivíduos que compõem a 

sociedade brasileira uma consciência mais esclarecida acerca de seus direitos enquanto 

cidadãos. Posteriormente tornaram-se objeto de reflexão outras questões ainda não 

contempladas na primeira fase do Programa, embora já a partir desse primeiro documento os 

assassinatos, as chacinas, o extermínio, os sequestros, as torturas, o crime organizado, o 

tráfico de drogas e as mortes no trânsito tivessem sido considerados crimes gravíssimos, com 

a devida punição dos responsáveis, conforme a lei.   

 A Democracia e o Estado de Direito se fortalecem quando a sociedade civil se 

conscientiza de seus direitos e passa a exigir que estes sejam integralmente respeitados. Em 

2002, seis anos mais tarde e no último ano de mandato de Fernando H. Cardoso, constatou-se 

que o esforço dos governos federal, estaduais, municipais, das autoridades judiciárias, 

legislativas e da própria sociedade civil como um todo ainda não tinham sido capazes de se 

articular ordenadamente no enfrentamento ao desrespeito dos direitos humanos em nosso país, 

embora alguns resultados apresentados na introdução do PNDH II (2002, p.2) indicassem 

avanços e conquistas significativas: 

 

Decorridos quase seis anos do lançamento do Programa Nacional de Direitos 

Humanos - PNDH - pode-se afirmar com segurança que o Brasil avançou 

significativamente na questão da promoção e proteção dos direitos humanos. Graças 

ao PNDH, foi possível sistematizar demandas de toda a sociedade brasileira com 

relação aos direitos humanos e identificar alternativas para a solução de problemas 

estruturais, subsidiando a formulação e implementação de políticas públicas e 
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fomentando a criação de programas e órgãos estaduais concebidos sob a ótica da 

promoção e garantia dos direitos humanos. (PROGRAMA NACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS II, 2002, p.2)  

 

Outros aspectos relevantes para os apontamentos de seu avanço foram a criação da 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, no âmbito do Ministério da Justiça, que 

possibilitou o engajamento efetivo do Governo Federal em ações voltadas para a proteção e 

promoção de direitos humanos, e a incorporação das metas do PNDH aos instrumentos de 

planejamento e orçamento do Governo Federal, transformando-se em programas e ações 

específicos, com recursos financeiros assegurados nas Leis Orçamentárias Anuais, 

determinados pelo Plano Plurianual (PPA). No campo legislativo, entre as principais medidas 

que resultaram de proposições do PNDH, encontra-se o reconhecimento das mortes de 

pessoas desaparecidas em razão de participação política (Lei nº 9.140/95) em atendimento aos 

reclames das associações de familiares de mortos e desaparecidos, bem como de associações 

de familiares dos presos. O Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade por essas 

mortes e concedeu, ainda que simbólica, indenização pecuniária aos familiares das vítimas. 

 Outra medida legislativa a ser destacada foi a transferência dos crimes dolosos contra 

a vida praticados por policiais militares, da justiça militar para a justiça comum (Lei 

9.299/96), permitindo o indiciamento e julgamento de policiais militares em casos de 

múltiplas e graves violações contra os direitos humanos, como nos casos de atuação das 

Polícias Militares quando da invasão do complexo penitenciário do Carandiru e das ações 

contra agricultores sem-terra em Corumbiara e Eldorado dos Carajás. E, ainda, a tipificação 

do crime de tortura (Lei 9.455/97), que constituiu marco referencial para o combate a esta 

práxis pelos agentes do Estado e, finalmente, a elaboração da proposta de reforma do Poder 

Judiciário, na qual se inclui, entre outras medidas destinadas a agilizar o processamento dos 

responsáveis por violações, a chamada ‘federalização’ dos crimes contra os direitos humanos.  

Do aprimoramento de diagnósticos à geração de prognósticos para a superação de 

problemas relacionados à violação dos direitos humanos no Brasil - no passado, presente e 

futuro - foi instituído o Programa Nacional dos Direitos Humanos, como dispositivo 

indispensável para o tratamento adequado dos crimes dessa natureza em território nacional. O 

reconhecimento e compromisso do Estado quanto à necessidade de inserção definitiva do 

Estado Democrático nas questões de âmbito dos direitos humanos figura como uma conquista, 

ainda que tardia, de um direito basilar da nação brasileira como país signatário dos Direitos 

Humanos desde sua ratificação, nos arquivos do Governo dos Estados Unidos da América, a 

21 de setembro de 1945, e promulgação, pelo decreto nº. 19841, de 22 de outubro de 1945. 
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Em 2009, decorridos já treze anos do lançamento do PNDH I, a Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da 

Silva, no terceiro ano de seu segundo mandato, lançou o PNDH III, cujo eixo orientador VI 

postula o direito à memória e à verdade sob a Diretriz 23, o reconhecimento da memória e da 

verdade como Direito Humano da cidadania e dever do Estado, tendo-se por objetivo 

estratégico promover a apuração e o esclarecimento público das violações de Direitos 

Humanos praticadas no contexto da repressão política ocorrida no Brasil no período fixado 

pelo artigo 8º do ADCT [Ato das Disposições Constitucionais Transitórias] da Constituição 

Federal, a fim de se efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 

reconciliação nacional.  

Sob as Diretrizes 24 e 25 respectivamente, asseguram-se a preservação da memória 

histórica e a construção pública da verdade, tendo-se por objetivo estratégico incentivar 

iniciativas de preservação da memória histórica e de construção pública da verdade sobre os 

períodos autoritários; a modernização da legislação relacionada com a promoção do direito à 

memória e à verdade, fortalecendo a democracia, tendo-se por objetivo estratégico suprimir 

do ordenamento jurídico brasileiro eventuais normas remanescentes de períodos de exceção 

que afrontem os compromissos internacionais e os preceitos constitucionais sobre os Direitos 

Humanos.  

1.3 O significado do trabalho da Comissão Nacional da Verdade para o 

reconhecimento oficial da memória, revisão histórica e estabe lecimento da 

verdade referente ao período do regime militar como um direito humano e 

cidadania 

 

 Atualmente, a sociedade brasileira, mais esclarecida acerca de seus direitos, passa a 

recorrer com maior frequência ao Judiciário, torna-se mais atenta e mais atuante, inclusive por 

intermédio dos movimentos sociais organizados (até mesmo nas redes sociais digitais) e da 

mídia como um todo. A CNV, instituída em 18 de novembro de 2011 pela lei 12528/2011 e 

instalada em 16 de maio de 2012, ganhou destaque na mídia e notoriedade junto à sociedade 

brasileira, que passou a acompanhar pelos noticiários os trabalhos de investigação das 

violações de direitos humanos por agentes do Estado durante o período entre 1946 e 1988. Ao 

longo do processo de investigações foram criadas também Comissões Estaduais e Municipais 

da Verdade no Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.   

Decorridos quase três anos de sua instalação e sob o olhar vigilante de vários setores 

da sociedade, a CNV chegou ao levantamento final de 434 pessoas atingidas pelos vários 

órgãos de repressão do Estado no período mencionado. Esta cifra foi produto de um esforço 
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comum das várias frentes de trabalho da CNV no sentido de documentar os depoimentos dos 

sobreviventes, das famílias e dos parentes dos desaparecidos; foi também produto das análises 

dos processos do Tribunal de Justiça Militar, bem como da análise dos 737 processos 

microfilmados pelo Projeto Brasil: Nunca Mais2, os quais, em 2012, foram repatriados de 

Genebra, onde estavam guardados, em arquivo de segurança, pelo Conselho Mundial de 

Igrejas. 

Os militares, tanto os da ativa como os reformados, e outros setores da sociedade que 

não haviam participado direta ou indiretamente do Governo Militar não tardaram em se 

manifestar criticamente em relação ao relatório da CNV. O objetivo era, por parte dos 

militares, impedir quaisquer providências de medidas judiciais cabíveis e, nesse sentido, 

procuraram desqualificar o relatório, desacreditando os depoimentos e qualificando as ações 

dos agentes do Estado, no período, como legítimas e necessárias para a manutenção da ordem 

e segurança nacionais. Quanto a outros representantes da sociedade que se somaram aos 

críticos do Relatório Final da CNV, tinham por objetivo apontar algumas falhas que, segundo 

afirmavam, comprometiam a lisura e a integridade do Relatório Final como pressuposto 

documental histórico para o acervo da cultura nacional. Entre outros membros que 

questionaram esse relatório destaca-se o ex-integrante da CNV e ex-procurador-geral da 

República, Cláudio Fonteles, que considerou “decepcionante” o final do trabalho da 

Comissão, como manifestou em sua entrevista publicada em 14 de dezembro de 2014 pela 

Folha online, na qual afirmou sua preocupação com o rápido esquecimento da sociedade com 

respeito ao Relatório Final, porque não foi convocada e nem participou efetivamente do 

debate, e também, pelo desinteresse demonstrado pela Presidente Dilma Rousseff durante o 

processo de trabalho da CNV.  

Desta  maneira, a problemática em torno do significado do trabalho da Comissão 

Nacional da Verdade para o reconhecimento oficial da memória, revisão histórica e para o 

estabelecimento da verdade referente ao período do Regime Militar como um direito humano 

e cidadania esbarra na necessidade de se criar medidas no sentido de se robustecer o poder de 

                                                 
2 Projeto Brasil: Nunca Mais (PBNM), desenvolvido pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, Rabino Henry 

Sobel e o Pastor presbiteriano Jaime Wright e colaboradores. Realizado clandestinamente e apoiado 

financeiramente pelo Conselho Mundial de Igrejas entre 1979 e 1985 durante o período final da ditadura militar 

no Brasil, no ano de 1985, gerou uma importante documentação sobre a história do Brasil. Sistematizou 

informações contidas em 737 processos do Superior Tribunal Militar (STM), revelando a tortura e os meios de 

tortura, bem como a extensão da repressão política no Brasil, cobrindo um período que vai de 1961 a 1979. 

Atualmente se constitui no fundo mais pesquisado do Arquivo Edgard Leuenrouth na UNICAMP em Campinas. 

O PBNM (14 tomos) também se encontra disponível para pesquisa na Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco, em S. Paulo. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaime_Wright
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superior_Tribunal_Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquivo_Edgard_Leuenrouth&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNICAMP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
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aceitação e influência do Relatório Final da CNV nos múltiplos setores da sociedade civil. 

Assim sendo, o projeto de se trabalhar em favor de uma revisão da história recente do Brasil 

ainda continua inconcluso, pelo menos em seu sentido mais forte: “o emprego público da 

história” preconizada por Habermas (2001, p.39) quando a defende como quesito para a 

autocompreensão ético-política entre os cidadãos de uma nação. Neste sentido, esta 

compreensão e concordância necessárias à sociedade para uma autocompreensão ético-

política entre os cidadãos brasileiros indica ainda a necessidade, por um lado, de um maior 

esforço do Estado pelo emprego público do Relatório Final da CNV quanto aos valores que 

devem prevalecer na coletividade, especialmente aqueles que reforçam os princípios do 

Estado democrático de direito, e, por outro lado, um maior engajamento da sociedade civil 

quanto à difusão do valor histórico do trabalho da CNV para a construção da cidadania. 

Concomitantemente, trata-se de saber com respeito ao quê é possível nos 

considerarmos reciprocamente como cidadãos desta República e como queremos ser 

reconhecidos perante os demais países.  Habermas (2001, p.39), em sua consideração sobre a 

Alemanha após a unificação, defende que “A história nacional constitui, nesse sentido, um 

fundo importante. Tradições nacionais e mentalidades que se tornaram parte da nossa pessoa 

remontam justamente a muito antes dos inícios desta República”. Assim, por analogia, sem 

negar, contudo, os aspectos históricos de nossa identidade cultural brasileira também 

sedimentada desde os séculos pré-republicanos, a sociedade brasileira poderia fazer uma 

releitura de sua história nacional recente e refletir sobre sua identidade cultural e cidadania e, 

a partir do relatório final da CNV, construir novas mentalidades, não fossem os graves erros 

cometidos na condução do processo de sua realização, os quais desencadearam severas 

críticas entre os vários setores da sociedade (cf. p.14-15). 

Ainda não aconteceu, na sociedade brasileira, um evento de grandes proporções, de 

grande mobilização social, que pusesse fim à questão da reconciliação nacional com respeito 

ao período do governo autoritário. Questões profundas sobre os crimes contra os direitos 

humanos praticados em solo brasileiro e quais as medidas jurídicas apropriadas deveriam ou 

não ser tomadas ainda não foram debatidas pela sociedade em geral, talvez mesmo pela 

ausência, em grande parte da sociedade, de uma associação entre a autocompreensão política 

e a consciência histórica, porque foi do meio de nosso contexto de vida que surgiu o regime 

militar, isto é, com forte apoio da sociedade civil. Sem esses dois elementos apontados por 

Habermas (2001, p.39), autocompreensão política e consciência histórica, não se propicia uma 

perspectiva adequada para uma interpretação apropriada dos atos dos agentes do Estado 
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(repressores), das ações dos agentes da luta armada de esquerda e do comportamento da 

sociedade civil durante o período.  

Tomando-se como referência países que tiveram experiências semelhantes em suas 

respectivas histórias recentes, que também passaram por uma transição de regime ditatorial ou 

governos totalitários, como a Alemanha pós-nazista de 46 aos anos 50 do século XX, e, 

depois, quando de sua experiência de reunificação (Alemanha Ocidental e Alemanha 

Oriental), com a queda do muro de Berlim, em 1989; a África do Sul no pós-apartheid; os 

nossos vizinhos da América Latina - Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, entre 

outros - todos esses países trabalharam a questão da reconciliação tão logo o regime de 

governo havia se democratizado e os direitos civis e políticos haviam sido restabelecidos.  

No Brasil, entretanto, somente vinte e sete anos (de 1985 a 2012) após a transição do 

regime militar para o democrático, apesar da luta incessante e reivindicação de várias 

associações de familiares de mortos e desaparecidos durante o regime, foi que se passou a 

investigar o passado, pela CNV, para fins de um relatório que levantasse os crimes cometidos 

contra os direitos humanos durante o Regime Militar, e ainda, o relatório é, em princípio, 

esvaziado de valor jurídico para fins processuais que redundem em ações penais. Habermas 

(2001, p.39), ao comentar sobre o emprego público da história, cujo tema são os crimes contra 

a humanidade cometidos durante o regime da Alemanha nazista, interpela o cidadão alemão 

após o regime nazista com o fim de levá-lo a uma autocompreensão ético-política livre de 

mal-entendidos moralistas e, perseguindo esse objetivo, tece os seguintes comentários para 

reflexão e questionamentos: 

 

Porque foi do meio do nosso contexto de vida que surgiu aquele crime singular a 

partir do qual se pôde então formar o conceito de “crime contra a humanidade”, 

colocam-se, portanto, naturalmente, as seguintes questões para os descendentes que 

querem compreender a sua existência política neste país: Pode-se, de modo geral, 

atribuir a criminalidade em massa a pessoas individuais ou a grupos de pessoas? 

Quem foram, nesse caso, os atores responsáveis e quais foram os motivos? As 

justificativas normativas, na medida em que foram decisivas, estavam ancoradas na 

cultura e modo de pensar? (HABERMAS, 2001, p.39) 

 

Consideradas e guardadas as devidas proporções entre a experiência da Alemanha 

nazista do Holocausto e o regime autoritário no Brasil, não se poderia propor também ao 

cidadão brasileiro indagação semelhante, na mesma linha de reflexão, para que ele pudesse 

compreender-se em sua existência política no Brasil? Semelhantemente, as seguintes questões 

também poderiam ser dirigidas à sociedade brasileira pós-regime autoritário, que anseia por 

compreender sua existência política nesta República: Pode-se, de modo geral, atribuir a 

criminalidade em massa a pessoas individuais ou a grupos de pessoas? Quem foram, nesse 
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caso, as pessoas responsáveis e quais foram os motivos? As justificativas normativas, na 

medida em que foram decisivas, estavam ancoradas na cultura e modo de pensar? Estariam os 

agentes do Estado autoritário e os agentes da luta armada munidos de uma justificativa 

subjetiva de seus atos? No entanto, já de antemão se pode perceber o campo ambivalente das 

respostas passíveis de formular aqueles que, por um lado, que se empenharão na censura e 

reprovação das ações, e de outro, os que buscarão explicações e justificações dos seus 

motivos. 

Durante a Guerra Fria, sob a tensão das ideologias norte-americana e soviética, o 

contexto político-social, no Brasil e no mundo foi, para os agentes representantes do Estado e 

para os agentes da luta armada, um forte motivo para que todo impedimento cultural se 

rompesse durante os anos de resistência ao regime militar que se manifestou de forma 

organizada e de cunho ideológico socialista, gerando um ambiente de hostilidade, intolerância 

e violência que resultou em mortos, feridos, torturados, desaparecidos e exilados. Digno de 

nota é o fato de que, entre os mortos, torturados e desaparecidos figuram também oficiais 

militares do próprio regime, porque a repressão mirou também militares sempre que estes se 

posicionavam contrariamente ao regime imposto à sociedade civil. 

Em uma data simbólica, 10 de dezembro de 2014 (Dia Internacional dos Direitos 

Humanos), a CNV chegou ao final de suas atividades, após dois anos e sete meses de 

existência e entregou à presidente da República seu relatório, contendo a descrição do 

trabalho realizado, a apresentação dos fatos examinados, as conclusões e as recomendações. O 

relatório apontou um total de 434 pessoas atingidas pelo regime autoritário, sem contar as 121 

pessoas vitimadas pelas ações dos membros da luta armada, que não foram mencionadas no 

relatório. Justamente quanto a essas mortes e torturas sofridas durante os 21 anos de repressão 

no Brasil é que se precisa realizar, com redobrado esforço, um parecer histórico capaz de 

fomentar, com solidez, a compreensão necessária para esses acontecimentos e, 

consequentemente, identificar quais medidas devem ser tomadas, a partir da sociedade e de 

suas próprias reflexões e conclusões, no sentido de se fortalecer os princípios democráticos e 

de direito referentes aos direitos humanos no exercício pleno da cidadania, e, posteriormente, 

exigir a sua execução. Portanto, o relatório final da CNV revela-se ainda insuficiente para 

atender aos anseios da sociedade brasileira quanto ao período abordado, e o mesmo, ao invés 

de ser reconhecido como um documento definitivo, torna-se objeto de crítica, embora o 

processo de redemocratização se encontre reconhecidamente consolidado. 

 Este capítulo procura desenvolver a questão da tensão entre história e memória como 

elemento constitutivo da construção social da história nacional e destacar como a sociedade 
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brasileira se mostra fraca ou até mesmo resignada a esse respeito, como que demonstrando de 

maneira mais expressiva um desinteresse pelo assunto, uma postura um tanto indiferente 

diante de um tema tão relevante para a compreensão da história nacional e para a formação 

político-cidadã na consecução dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos e da 

própria Constituição Federal do Brasil. Procura-se também destacar a evolução gradativa da 

incorporação dos temas nos PNDH, desde 1996 com a criação do PNDH1 no então governo 

de Fernando Henrique Cardoso até 2009, com o lançamento do PNDH3, sob a presidência de 

Luís Inácio Lula da Silva, o qual incrementou o eixo orientador VI no Programa Nacional dos 

Direitos Humanos 3 (PNDH3), do Direito à Memória e à Verdade, que traz, em seu escopo 

geral, o pressuposto que fundamentou e orientou os trabalhos da CNV:  

 

A investigação do passado é fundamental para a construção da cidadania. Estudar o 

passado, resgatar sua verdade e trazer à tona seus acontecimentos, caracterizam uma 

forma de transmissão de experiência histórica que é essencial para a constituição da 

memória individual e coletiva (grifo nosso). (PROGRAMA NACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 3, 2009, p. 170)  

 

Ainda merecem destaque, neste capítulo, os fatores sócio-político-culturais que 

motivaram a criação dos PNDH. É possível verificar o viés predominantemente 

governamental da questão diante do engajamento manifestado por uma pequena parcela da 

sociedade. O Programa Nacional dos Direitos Humanos mostra-se, como os demais atos do 

Estado, como uma ação descendente, de cima para baixo, isto é, com uma frouxa participação 

popular; o Estado se apresenta como o principal agente para a elaboração dos PNDH e impôs 

os limites do alcance jurídico que lhes foi outorgado. Neste sentido, a compreensão e a 

concordância necessárias à sociedade brasileira a respeito dos desdobramentos do relatório 

final da CNV para a construção da cidadania e transmissão de experiência histórica para a 

constituição da memória individual e coletiva sobre esse tema ainda não se concretizaram.  

Após a publicação do relatório final sobre os fatos da história recente, que abarca o período 

entre as duas últimas Constituições democráticas brasileiras (1946 -1988), com a finalidade de 

efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional, tudo 

indica que a sociedade brasileira se manifesta pouco interessada em acompanhar as 

providências do Estado com respeito às conclusões e recomendações apontadas pela CNV.  E, 

por último, procurar-se-á analisar o significado do trabalho da Comissão Nacional da Verdade 

para o reconhecimento oficial da memória, revisão histórica e estabelecimento da verdade 

referente ao período do Regime Militar como um direito humano e cidadania.  
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Neste sentido, depreende-se que a CNV, por intermédio da apresentação do relatório 

final, ainda busca satisfazer plenamente as expectativas encetadas no PNDH3 em seu eixo 

orientador VI sobre razões que a motivaram e a fundamentaram, entre outras, que a história 

do período em questão fosse transmitida de geração a geração para não se tornar esquecida, 

nem silenciada; que as barbáries cometidas passassem a integrar a experiência coletiva de 

construção da identidade nacional, tendo-se o sistema de educação nacional como vetor para a 

difusão da história destes acontecimentos.  

A principal expectativa decorrente dos trabalhos da CNV sobre as investigações do 

passado para o estabelecimento da verdade recai sobre a sociedade brasileira, no sentido de 

que ela venha a desenvolver uma consciência mais engajada sobre o período do Regime 

Militar, o que constituirá um fator histórico constitutivo de sua própria identidade. Assim, a 

democracia se fortalecerá ainda mais, fazendo com que as tentações totalitárias sejam 

neutralizadas e aumentem os esforços pela erradicação definitiva de alguns resquícios do 

período investigado, como a tortura, por exemplo, ainda persistente no cotidiano brasileiro. 

Essa consciência engajada não se refere a um mero assentimento intelectual acerca do 

período histórico em questão, mas, como postula Paul Ricoeur (1978, p. 275-279), seja “a 

consciência como tarefa”, que faz a interpretação de si e das coisas mediante a reflexão, única 

ação racional capaz de livrar o homem da falsa consciência, do preconceito e da ilusão que, 

primeiramente, se impõem à sociedade como pretensões válidas de verdade. Todavia, ainda 

continua a vivência do sofrimento e das perdas familiares reduzidas a um conflito privado e 

subjetivo, uma vez que os resultados do Relatório Final da CNV não se inscreveram num 

contexto social amplo, mas, ao contrário, sua repercussão ainda prevalece num âmbito 

bastante setorizado da sociedade - praticamente atingiu apenas os grupos mais diretamente 

envolvidos na causa por motivos específicos, além dos poucos sobreviventes que sofreram 

sob o Regime Militar (hoje, a maior parte deles com mais de setenta anos de idade e outros 

tantos doentes e esclerosados devido às consequências das torturas que sofreram, e vinculados 

a estes, os familiares que reivindicam do Estado a devida reparação dos agravos sofridos). A 

compreensão do passado por intermédio da narrativa da herança histórica e pelo 

reconhecimento oficial dos acontecimentos, em tese, possibilita aos cidadãos da nova geração 

de brasileiros construir os valores que indicam a sua atuação no presente e as suas 

expectativas quanto ao futuro da democracia sem se deixar esmorecer diante do que significa 

viver sob o regime de Estado Democrático e de Direito como um sistema ideal, porém 

reconhecendo também suas imperfeições e, em muitos momentos, suas injustiças praticadas 

com a legitimação da maioria.  
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Habermas comenta, sobre a democracia e soberania do Estado moderno europeu, 

dizendo que “o Estado, tal como se desenvolveu durante a Idade Moderna na Europa, apoia-se 

desde seus primórdios no poder aquartelado do exército, da polícia e da execução penal, e 

monopoliza os meios do uso legítimo da violência” (2002, p.167).   Dessa afirmação é 

possível inferir que o poder de Estado é potencialmente criminoso.  As lembranças do 31 de 

março de 1964 atestam essa atuação legítima da violência do Estado contra seus próprios 

cidadãos: A Polícia Montada, os tanques blindados, o aparato das Forças Armadas e o seu 

contingente lançando-se tenazmente contra estudantes e civis comuns, os quais jamais 

receberam sequer uma palavra, por parte do Estado, que lhes conferisse o devido reparo moral 

para sua dignidade aviltada.  

Depreende-se, contudo, que o Brasil somou-se aos demais países da América Latina, 

ainda que tardiamente, quanto à formação de sua Comissão Nacional da Verdade para 

investigação e apuração dos abusos praticados contra os direitos humanos durante o Governo 

Militar e percebe-se também o mesmo desdobramento após o término do relatório e a 

dissolução da Comissão: a impunidade. Para tanto, basta confrontar os desdobramentos do 

Relatório Final da CNV com o que preceitua a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos- CIDH de 1988, que definiu quatro obrigações a que todos os Estados signatários 

estão sujeitos a cumprir: a) tomar medidas para prevenir violações aos direitos humanos; b) 

conduzir investigações quando as violações ocorrerem; c) impor sanções aos responsáveis 

pelas violações e d) garantir reparação para as vítimas. Do exposto acima, constata-se que o 

caráter das alíneas “a” e “b” são, respectivamente, de ordem preventiva e investigativa e as 

alíneas “c” e “d” são de ordem punitiva e indenizatória, as quais geram maior frustração na 

sociedade quando do não cumprimento dessas expectativas sobre os culpados (Estado e seus 

agentes), porque é reconhecido pela sociedade o caráter simbólico dessas medidas punitivas 

aplicadas em termos de realização da justiça.   

No próximo capítulo, será abordado o processo de consolidação do Estado 

Democrático e de Direito no Brasil, analisando os principais fatores históricos que 

favoreceram um ambiente político para a criação da Comissão Nacional da Verdade e sua 

atuação no território nacional segundo o Eixo Orientador VI do PNDH 3.  Também, serão 

apontadas as ações do Governo Federal em relação aos vários campos e temas de atuação dos 

direitos humanos e sua promoção pelo Estado, numa demonstração de esforço e perseverança 

nesta matéria, cujo propósito final é a valorização da dignidade da pessoa humana sem 

quaisquer discriminações. Além da CNV do Brasil, serão elencadas outras comissões de 

verdade de países da América Latina, cujas razões e contexto histórico assemelham-se ao 
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brasileiro, diferindo, todavia, quanto ao aspecto jurídico, aos resultados a que chegaram e aos 

seus desdobramentos na sociedade civil e os envolvidos no processo.  

Contrastando a urgência com que os países da América Latina lidaram com o 

problema das violações dos direitos humanos em seus respectivos territórios, constatou-se 

uma longa demora para o Brasil tratar com o assunto, postergando para a segunda década do 

século XXI o início de seus trabalhos em torno da questão e sem medidas concretas de 

reparações decisivas aos atingidos, bem como pouca contribuição para uma reconstrução da 

história recente do País no sentido de uma reconciliação nacional quanto ao período 

estabelecido. A verdade, nesta matéria, não pode ficar relegada ao esquecimento e nem a uma 

interpretação relativista, pois ela se refere à existência de estados de coisas que perduram até 

hoje e refletem, direta ou indiretamente, as ações cometidas pelo Estado autoritário durante a 

repressão política, que resultou em destruição física, moral e psicológica de pessoas 

brasileiras e estrangeiras, de famílias brasileiras e estrangeiras, em nome de um governo 

autoritário que se impôs pela força das armas e pela censura à liberdade de expressão do 

pensamento e outros direitos civis proibidos pelos decretos de Atos Institucionais. Toda essa 

gama de ações do Estado embasadas nos Atos Institucionais demanda providências quanto à 

promoção de justiça, ainda que simbólica, para com os poucos sobreviventes, seus familiares 

e para com a sociedade brasileira, que acabou por se demonstrar resignada durante o Regime 

Militar, neste caso, mais pelo medo que o regime impunha do que pelo apreço e concordância 

com o estado de coisas que se apresentava. 
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2   O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO REGIME DEMOCRÁTICO 

NO BRASIL E OS FATORES DETERMINANTES PARA A CRIAÇÃO 

DA CNV E SUA INTERFACE COM A TEORIA DO AGIR 

COMUNICATIVO DE HABERMAS  
 

No capítulo primeiro, esta pesquisa desenvolveu o tema da tensão entre história e 

memória como elemento constitutivo do processo de construção social da história nacional. A 

problemática quanto à efetivação em geral do direito à memória e à verdade como direitos 

humanos foi desenvolvida a partir dos seguintes pressupostos: a relação entre a ausência de 

tensão entre a história e a memória na sociedade brasileira e o surgimento dos problemas 

sócio-político-culturais no Brasil; os fatores sócio-político-culturais na história recente do 

País, determinantes para a criação da Comissão Nacional da Verdade e sua missão; o 

significado do trabalho da CNV para o reconhecimento oficial da memória, revisão histórica e 

promoção da reconciliação nacional quanto ao período do Regime Militar como um direito 

humano e exercício de cidadania.  

Neste capítulo, analisar-se-ão os fatores históricos determinantes para a criação da 

Comissão Nacional da Verdade e sua interface com a teoria do Agir Comunicativo, de 

Habermas, buscando a compreensão da CNV como desdobramento do contexto histórico-

social, sob a perspectiva da prática dos princípios fundamentais do Estado democrático de 

direito, respaldados pela Constituição Federal do Brasil, de 1988.   

Diferentemente de quando se estabelece um regime autoritário ou totalitário, cuja 

ordem se instaura imediatamente pelos meios da força, repressão e violência mediante os 

aparatos governamentais, o regime democrático demanda, para a sua efetiva apreensão e 

consolidação, tempo e perseverança da parte de todos os cidadãos. Passados trinta anos do 

início do processo de redemocratização do regime político no Brasil, com tudo o que abarca 

as chamadas liberdades democráticas: direito de reunião e associação, liberdade de expressão 

do pensamento, liberdade de imprensa, pluripartidarismo, anistia política, eleições diretas, 

enfim, o exercício da democracia de fato – a sociedade brasileira ainda não se conscientizou 

adequadamente de todos os seus direitos e deveres decorrentes do regime democrático e de 

direito e muito disto se deve à falta de conhecimento, por uma parcela significativa do povo, 

acerca de tudo aquilo que abarca o exercício da cidadania. Soma-se a isto a falta de um 

programa de educação para a cidadania, segundo o qual o cidadão investido do poder de 

eleger os próprios governantes, o faça com uma consciência esclarecida sobre o dever cívico 
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do voto e o devido acompanhamento atento das decisões que se tomam em seu nome 

mediante a representação política. 

Apesar do estabelecimento da “democracia de fato”, pela Constituinte de 1988, e sua 

efetivação a partir das eleições diretas em 1989, a sociedade brasileira vem, muito lentamente, 

moldando-se à sua nova realidade, isto é, ela não acompanha as rápidas mudanças do plano 

político, como o fizeram os próprios integrantes dos partidos políticos, sindicalistas e a classe 

mais instruída e privilegiada representada pela elite. As transformações dentro das relações 

sociais que modificam o quotidiano de um ambiente sob o autoritarismo para o regime de 

liberdades democráticas ainda não foram de todo processadas. A dificuldade de consecução 

do processo de assimilação à nova realidade político-democrática (Estado Democrático e de 

Direito) não se verifica somente na sociedade em geral, mas também e especialmente nos 

próprios governantes e nos agentes públicos outrora submetidos por décadas a um regime 

autoritário que lhes conferia autoridade pouco questionável para as suas tomadas de decisões 

e ações, porque estas eram amparadas por Atos Institucionais. Esse resquício de autoritarismo 

ainda persiste e é bastante latente em nossa realidade, pois ainda hoje são muitos os decretos e 

medidas provisórias, entre outras ações governamentais, que são tomadas unilateralmente, 

muitas vezes na calada da noite, sem muita ou mesmo nenhuma consideração para com os 

sentimentos e a participação popular. Ainda que sejam dispositivos legais, tais decretos ou 

medidas provisórias não coadunam com o princípio democrático. 

Desde 1985, com as mudanças no contexto político-social no Brasil, bem como na 

América Latina e no mundo, a sociedade brasileira se depara com a necessidade de buscar 

compreender esse novo mundo da vida, para conhecê-lo e agir socialmente segundo os novos 

parâmetros de liberdade democrática, não mais relativa, mas de fato e de direito. Segundo a 

teoria do agir comunicativo de Habermas (2012, v. II p. 250), o conceito sociocultural de 

mundo da vida, tomado no sentido comum, é concebido em termos de um sistema de 

referências capaz de explicar não somente dados ou acontecimentos particulares, mas também 

o mundo da vida em sua totalidade. Seguem-se a isto as funções básicas preenchidas por meio 

da linguagem quando se trata da reprodução do mundo da vida. Nesse sentido, Habermas 

(2012, v. II, p 252) defende que:  

À medida que os participantes da interação se entendem entre si sobre a situação 

concreta, encontram-se numa tradição cultural, a qual renovam à proporção que se 

servem dela; enquanto os participantes da interação coordenam suas ações pelo 

reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validade criticáveis, eles se apoiam 

em pertenças a grupos sociais, o que fortalece a sua integração; à proporção que as 

crianças tomam parte em interações com pessoas de referência dotadas da 

competência de agir, elas internalizam as orientações axiológicas de seu grupo social 

e adquirem capacidades de ação generalizadas (HABERMAS, 2012, v.II, p. 252). 
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Depreende-se do exposto acima a dificuldade da sociedade brasileira em se relacionar 

e agir adequadamente dentro de seu novo contexto político-social-democrático, considerando-

se que sua tradição cultural, referente a toda a geração adulta, estava ainda assentada sobre os 

fundamentos do antigo regime e que não mais poderiam, e nem deveriam, se servir dela, mas 

superá-la. Resta saber quanto tempo se demandará para a formação de uma nova mentalidade 

para esta superação. Ainda evocando a teoria do agir comunicativo de Habermas (2012, v. II, 

p. 252), constata-se que:  

Sob o aspecto funcional do entendimento, o agir comunicativo se presta à 

transmissão e à renovação de um saber cultural; sob o aspecto da coordenação da 

ação, ele possibilita a integração social e a geração de solidariedade; e, sob o 

aspecto da socialização, o agir comunicativo, serve à formação de identidades 

pessoais. (HABERMAS, 2012, v. II, p. 252) 

 

Desta forma, o conhecimento e o entendimento necessários à mudança das relações 

sociais mediante uma nova identidade cultural se mostram complexos devido a sua própria 

natureza. Ademais, há-de se reconhecer simultaneamente a intencionalidade de forças de 

setores da sociedade no sentido de obstaculizar, obscurecer e até mesmo retardar ao máximo 

esse processo natural de entendimento e assimilação da sociedade brasileira acerca das 

mudanças em relevo. Por esse motivo, o processo de consolidação do regime democrático não 

pode prescindir do sistema de educação como elemento fundamental à sua efetivação, porque 

a “esses processos de reprodução cultural, de integração social e de socialização 

correspondem, enquanto componentes estruturais do mundo da vida, a cultura, a sociedade e a 

pessoa”. (HABERMAS, 2012, v. II, p.252). Por isso, é possível perceber quanto a sociedade 

brasileira deve se engajar e se mobilizar para alcançar o cumprimento dos princípios da 

democracia por intermédio da atuação competente e constante desse tripé: cultura-sociedade-

pessoa, amparado num programa educacional engajado para a formação nos princípios e nos 

valores democráticos. A formação, segundo o conceito básico do humanismo (Bildung) 

evocado por Hans-Georg Gadamer, mediante uma perspectiva da história dessa palavra, 

afirma: 

 

Se voltarmos nossa atenção ao conceito de formação [...] nos encontraremos em boa 

situação. A partir de uma pesquisa existente, poderemos ter uma boa perspectiva da 

história dessa palavra. Ela se originou na mística da Idade Média, sobrevive na 

mística do Barroco e sofre uma espiritualização com bases religiosas no “Messias” 

de Klopstock, que abrange toda sua época, e, finalmente, na determinação 

fundamental de Herder, como “formação que eleva à humanidade”. A religião 

formativa do século XIX guardou a profunda dimensão dessa palavra, e nosso 

conceito de formação foi determinado a partir daí. (GADAMER, 2012, v.I, p. 45) 
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A partir deste conceito de formação, vislumbram-se as dificuldades para a consecução 

dos objetivos de uma sociedade sob um regime democrático: formar, no sentido de “elevar à 

humanidade”, isto é, por meio de uma concepção de educação integral, desenvolver uma nova 

identidade cultural brasileira, a partir das velhas referências de liberdade e cidadania, seus 

complexos e dificuldades, e reelaborá-la sob a interpretação e aplicação corretas dos 

princípios fundamentais da Constituição de 1988, aspecto este ainda pouco praticado em 

muitos rincões do território nacional. O conhecimento dos preceitos da Lei, sua interpretação 

e aplicação por parte do cidadão: algo por demais óbvio, mas que falta à maioria dos 

brasileiros, mesmo que isto lhes seja um direito assegurado.  Diz o artigo XXI da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário:  

Artigo XXI - 1. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país 

diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos; 2. Todo ser 

humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país; 3. A vontade do 

povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições 

periódicas e legítimas, por sufrágio universal (direito de votar), por voto secreto ou 

processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

 

Em harmonia com esses preceitos, a Constituição Federal Brasileira no Título I – Dos 

Princípios Fundamentais, em seus Artigos 1º e 3º e incisos, assim se expressa: 

  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de 

direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade 

da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o 

pluralismo político. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir 

o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

Sob este aspecto, é possível verificar quanto a democracia precisa ser ainda apreendida 

pela maioria do povo, pelos cidadãos de regiões mais isoladas, de baixa instrução escolar e 

que votam sob o “cabresto de coronéis” que os ameaçam até mesmo de morte, caso não votem 

nos candidatos que eles apadrinham. Nesses casos se verifica a ausência de agentes públicos 

que reprimam este tipo de ação criminosa e promovam a proteção desses cidadãos diante de 

tais ameaças, em muitos casos, devido ao fato de tais agentes públicos de segurança, inclusive 

da Justiça Eleitoral, encontrarem-se muito distantes das realidades a que as urnas eletrônicas 

chegam em termos territoriais, muitas vezes em barcaças ou até mesmo em canoas, para os 

interiores mais remotos de muitos de nossos estados brasileiros. 

Todavia, a democracia carece também de ser mais bem compreendida pelos cidadãos 

mais instruídos, de regiões mais desenvolvidas, pois, observando-se os artigos acima, 
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extraídos da Declaração dos Direitos Humanos e da Constituição Federal, afirmam que devem 

ser escolhidos livremente pelo cidadão os representantes para o governo do seu país - todavia, 

e se o representante, ou representantes, não mais o representarem? Quer por motivo de 

desvios ideológicos, quer mesmo por má conduta, como por exemplo, o envolvimento em 

esquemas de corrupção? Qual a maneira legítima e democrática de se reagir a isto?  

Certamente um processo de impeachment (Art. 85 da Constituição Federal e normas expressas 

na Lei 1079 de 10 de abril 1950), diante de tais condições, se mostra perfeitamente 

constitucional e também de acordo como os princípios de um Governo democrático e de 

direito. Sabe-se, todavia, que a maioria dos cidadãos logo se esquece dos candidatos em que 

votaram nas últimas eleições, e este fator de esquecimento é um comportamento do eleitorado 

brasileiro bem conhecido dos próprios políticos possuidores de seus mandatos, os quais se 

mostram, também por esse motivo, pouco fieis aos partidos, às propostas e promessas feitas 

durante a campanha e propaganda eleitorais.  

Diante das mudanças de comportamento dos representantes, o regime democrático 

possibilita à sociedade mecanismos de ação para que a vontade do povo, que legitima o poder 

político, não venha a ser aviltada, nem mesmo ignorado o seu clamor quando este se reúne e 

se organiza para se alcançar a efetivação de seus direitos, sejam políticos, sejam de quaisquer 

outras naturezas: saúde, segurança, educação etc. Neste tipo de ação organizada e legal, que 

não se restringe somente ao ato de votar, é que se configura o amadurecimento da democracia, 

denotando-se seu potencial transformador e renovador das políticas sociais e de Estado 

(políticas públicas), sob o crivo de um olhar crítico e consciente de toda uma sociedade 

amadurecida e conhecedora de seus direitos e obrigações. 

Se “há duzentos anos a eleição é reconhecida na França como a origem legítima do 

poder” (RÉMOND, 2003, p. 38), no Brasil, esta consciência sobre a eleição ainda não é um 

legado cultural adequadamente compreendido por todos ou mesmo pela maioria dos cidadãos 

brasileiros, não somente pela falta de compreensão de tudo que abarca o processo político 

democrático, mas também, entre outros fatores, pelo fato de que são geralmente cooptados 

pelas propagandas eleitorais de alto poder persuasivo veiculadas pelos partidos mais 

poderosos. O eleitorado brasileiro, com a consciência pouco aguçada para discernir acerca do 

jogo do poder envolvido em cada processo eleitoral, pouco se apercebe dos motivos dos 

gastos tão volumosos de dinheiro público e privado pelos partidos a cada eleição, não se 

apercebe com clareza deste jogo do poder entre os partidos para se manterem ou alcançarem 

as várias esferas de poder, seja do executivo, seja do legislativo, nas instâncias municipal, 

estadual e federal. Induzidos pela mídia de massa, a visão mais comum dos eleitores 
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brasileiros sobre o processo eleitoral é que se trata de uma festa da democracia, quiçá com 

direito a queima de “fogos de artifícios” para cada candidato e partido vencedor. 

Sobre a questão de uma consciência mais esclarecida a respeito da realidade, do estado 

de coisas que envolvem a vida como um todo, Paul Ricoeur (1978, p. 274-278) postula a 

consciência como tarefa na qual se procede à interpretação pela representação de dois 

movimentos contrários: um analítico e regressivo, em direção ao inconsciente, e um 

movimento sintético e progressivo, em direção ao espírito, onde a oposição entre inconsciente 

e espírito se exprime pela dualidade mesma das interpretações.  Neste sentido, Ricoeur 

preconiza a consciência como tarefa para se recuperar o ato de existir, a posição do indivíduo 

em toda a densidade de suas obras, uma retomada como apropriação, e mesmo como 

reapropriação de algo que primeiro foi perdido. Neste sentido, Ricoeur afirma que a 

apropriação significa que a situação inicial donde procede a reflexão é o “esquecimento”, 

premissa que ganha especial importância para esta pesquisa devido ao caráter próprio do que 

significa o ato de rememorar: trazer a lume os acontecimentos históricos “extraviados”, mas 

não de todo perdidos, os quais são a causa do ato de existir, que se desdobra no esforço e no 

desejo de cada indivíduo. 

Portanto, a compreensão de que o poder é algo muito sério e grave ainda soa estranho 

para a maioria do eleitorado brasileiro em grande parte das regiões nacionais – não faz muito 

tempo (LEI Nº 11.300, de 10 de maio de 2006) que o recurso do showmício e do uso de 

distribuição de brindes foi proibido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que os reconheceu 

como métodos extremamente danosos ao processo eleitoral. Logo, a democracia no Brasil é 

mais marcadamente conduzida pela criação de leis que a regulamentam do que por uma 

sociedade de consciência altamente crítica acerca dos sofismas e artimanhas que envolvem 

cada processo eleitoral. 

Analisando-se esse estado de coisas no Brasil de uma perspectiva histórico-política, de 

uma maneira mais ampla e geral, vinculando os acontecimentos às suas causas mais 

profundas, conforme defende René Rémond (2003, p. 17) sobre a vocação da história política 

e seu papel de formar hipóteses explicativas sobre o sentido dos fatos na sociedade, é possível 

delinear o processo de consolidação do regime democrático no Brasil e analisar o 

descompasso entre as garantias previstas pela Constituinte de 1988 conferidas à sociedade 

brasileira e a forma como essas garantias se traduzem no plano do exercício do governo 

democrático, demonstrando-se geralmente aquém das garantias facultadas ao povo em muitos 

aspectos. Será também possível analisar o quesito participação e exercício consciente da 

cidadania. Analisar esse descompasso significa vincular os acontecimentos políticos e sociais 
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às suas causas mais profundas e, a partir daí, compreender o processo como um todo, no 

sentido de desenvolver dispositivos para ações corretivas em favor do exercício pleno da 

democracia no Brasil. 

2.1   ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO  

 

O Estado democrático de direito tem a sua razão de ser na Constituição que o 

fundamenta. Essa Constituição, por sua vez, deve-se a uma ideia advinda do direito racional, 

segundo a qual os cidadãos, por decisão própria, se ligam a uma comunidade de jurisconsortes 

livres e iguais, condição sine qua non para que todos sejam considerados iguais perante a Lei. 

Jürgen Habermas (2002, p. 229) tece o seguinte comentário sobre a natureza das constituições 

democráticas:  

A constituição faz valer exatamente os direitos que os cidadãos precisam reconhecer 

mutuamente, caso queiram regular de maneira legítima seu convívio com os meios 

do direito positivo. Aí já estão pressupostos os conceitos do direito subjetivo e da 

pessoa do direito enquanto indivíduo portador de direitos. Embora o direito moderno 

fundamente relações de reconhecimento intersubjetivo sancionadas por via estatal, 

os direitos que daí decorrem asseguram a integridade dos respectivos sujeitos em 

particular, potencialmente violável. Em última instância, trata-se da defesa dessas 

pessoas individuais do direito, mesmo quando a integridade do indivíduo, seja no 

direito, seja na moral, dependa da estrutura intacta das relações de reconhecimento 

mútuo. (HABERMAS, 2002, p.229) 

 

Do exposto acima, concebe-se o Estado democrático de direito sob o qual se encontra 

atualmente organizada a nação brasileira.  Reconhecendo-se na Constituição uma teoria dos 

direitos de orientação predominantemente individualista para a defesa dos direitos do cidadão, 

admite-se, ela mesma, como única capaz de tratar da articulação e afirmação de identidades 

coletivas.  Manifesta-se, nesta configuração de Estado, a luta por reconhecimento, tanto de 

indivíduos quanto de setores públicos e privados, os quais pressionam as instituições jurídicas 

em seu favor.  Nesse jogo de interesses, a Constituição cidadã não liberta o Estado da 

influência ou contaminação de setores mais poderosos da sociedade.  Sobre este assunto, na 

história política postulada por René Rémond (2003, p. 20), o Estado é sempre refém de uma 

classe dominante, seja qual for o regime de governo. O autor defende que:   

 

Nas sociedades contemporâneas, a política organiza-se em torno do Estado e 

estrutura-se em função dele: o poder do Estado representa o grau supremo da 

organização política; é também o principal objeto das competições. Ora, a noção de 

Estado está há meio século exposta ao fogo de uma crítica que não se contentou, 

como a crítica liberal, em denunciar a ameaça que ele podia fazer pesar sobre as 

liberdades essenciais, mas que lutou contra a sua própria realidade, contestando que 

ela existisse por si mesma. Rompendo com a tradição herdada do direito romano, 

que erigia o Estado em árbitro soberano acima dos interesses particulares, e 

contrariando o ensino da teologia, que o tratava como o defensor imparcial do bem 

comum, os críticos modernos proclamam que ele não é nem soberano nem 
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imparcial: é sempre açambarcado e não tem nem existência própria nem 

independência efetiva. O Estado jamais passa de instrumento da classe dominante; 

as iniciativas dos poderes públicos, as decisões dos governos são apenas a expressão 

da relação de forças. Ater-se ao estudo do Estado como se ele encontrasse em si 

mesmo o seu princípio e a sua razão de ser é, portanto, deter-se na aparência das 

coisas. (RÉMOND, 2003, p.20) 

 

Diante do exposto acima, constata-se que o Estado brasileiro manifesta as mesmas 

vicissitudes. O Estado democrático de direito encontra-se numa condição constante de 

potencial subserviência em relação às classes dominantes. Toda ação governamental traz 

consigo a expressão inequívoca, em primeiro plano, para o atendimento dos anseios dessas 

classes (indústria nacional e multinacionais, comércio, bancos, empreiteiras, companhias do 

setor de minas e energia, comunicação etc.) independentemente do partido político que 

ascenda ao poder.  

Por essa razão, a organização e o fortalecimento dos movimentos sociais, das 

associações civis se fazem necessários para promover a consolidação da democracia mediante 

a atuação constante e esclarecida da sociedade em prol da busca de um equilíbrio das ações do 

Estado diante desta realidade irrefutável, mas também irreversível, do Estado em relação às 

classes dominantes que polarizam extremamente em seu favor o exercício do poder de Estado. 

Trata-se de uma luta que se exerce sem tréguas, de geração em geração e em todos os Estados 

que se afirmam modernos e democráticos, porque se cria e se desenvolve, nas sociedades 

democráticas, a consciência de que não existe a possibilidade de vácuo no poder político, pelo 

fato de sempre haver uma força à espreita para dele se apoderar e desvirtuá-lo de sua 

finalidade última: governar para a população, para o bem-estar social, para atender aos 

anseios do povo que o legitimou mediante eleições livres, justas e democráticas. 

O processo eleitoral, como dito anteriormente, precisa ser compreendido apenas como 

parte do jogo democrático pelo poder, e não como um ato democrático com um fim em si 

mesmo, isto é, somente para se legitimar um mandato ao vencedor nas eleições, sem o devido 

acompanhamento, por parte do eleitorado, de seu serviço público a ser prestado em sua devida 

esfera de poder: municipal, estadual ou federal, segundo a sua agenda política e sua proposta 

de trabalho (programa de governo), ambas apresentadas durante o processo eleitoral. Os 

Estados que se afirmam modernos e democráticos, apesar das várias modalidades de 

democracias, teoricamente sustentam a ideia do desenvolvimento da democracia, da gestão 

pública em favor do atendimento aos anseios do povo, por isso criam as condições básicas no 

Estado democrático de direito, condições estas que formam a configuração das leis e da 
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sociedade que a elas se submetem com vistas ao cumprimento do objetivo proposto: o bem-

estar social. 

Habermas (2003, p. 57) corrobora as afirmações acima em sua tese desenvolvida sobre 

direito e democracia, em que postula o papel da sociedade civil e da esfera pública política, 

evidenciando o embate das forças que operam no processo político. Lançando mão das luzes 

da sociologia sobre o tema, chama particularmente a atenção para os lugares nos quais o 

poder “ilegítimo” (da classe dominante) irrompe no fluxo do poder regulado pelo Estado de 

direito. Habermas capta esse movimento dentro do processo político e o expõe nos seguintes 

termos: 

[...] Quando escolhemos o sistema de ação administrativa ou o “aparelho do Estado” 

como ponto de referência, a esfera pública política e o complexo parlamentar 

passam a formar o lado-input, a partir do qual o poder social de interesses 

organizados flui para o processo de legislação. No seu lado-output, a administração 

encontra a resistência dos sistemas funcionais das grandes organizações que fazem 

valer o seu poder no processo de implementação. Essa emancipação do poder social 

em relação ao processo democrático favorece as tendências endógenas que levam à 

autonomia do poder administrativo. (HABERMAS, 2003, p. 58) 

 

Deste modo, segundo Habermas, um poder administrativo tendencialmente autônomo 

se liga a um poder social eficaz, como se pode constatar acima, tanto do lado-input como do 

output, formando uma contracorrente que atravessa o fluxo dos processos de decisão 

democráticos, dirigidos pelo poder comunicativo que opera no sentido de os atores serem 

capazes de impor sua vontade à vontade contrária dos outros.  

Assim, o peso oficial do poder prescrito pelo Estado de direito depende principalmente 

da capacidade da sociedade civil em desenvolver mobilizações vitais por intermédio de 

esferas públicas autônomas e capazes de ressonância sobre a opinião pública, as quais podem 

introduzir no sistema político, para discussão e tomada de decisões, conflitos existentes na 

periferia teoricamente despercebidos ou até mesmo negligenciados. Portanto, o poder político 

e o poder administrativo constituem formas diferentes de manifestação do poder social dentro 

do processo de políticas públicas.  Jürgen Habermas (2003, p.59) preconiza que: “O poder 

social vale como medida para a força de imposição de interesses organizados. Mediante 

eleições gerais e concorrência entre os partidos, ele se transforma cada vez mais em poder 

político, distribuído entre o Governo e as oposições”. Este é de fato um fator bastante evidente 

no cenário político brasileiro, não pelo equilíbrio das forças entre o Governo e as oposições 

no jogo do poder político, mas pelo arrefecimento das oposições, que, estrategicamente, se 

colocam ao lado do Governo com o fim de obter favores para a satisfação de seus interesses 

partidários em detrimento dos anseios do povo que representam. A oposição, teoricamente 
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oriunda do pluripartidarismo que integra a democracia brasileira, tem se demonstrado pouco 

eficaz em sua articulação política para equilibrar as ações decisórias do Governo na condução 

das políticas de Estado. Desta tensão entre as forças do Governo e as das oposições é que 

resultam as políticas públicas que serão implementadas por meio de decisões obrigatórias; 

logo, de acordo com o poder de negociação das oposições dentro do jogo democrático, essas 

decisões atenderão, para mais ou para menos, aos anseios da sociedade.  

Sobre esse jogo de poder na democracia, Norberto Bobbio (2009, p. 21) afirma que: 

“Enquanto a presença de um poder invisível corrompe a democracia, a existência de grupos 

de poder que se sucedem mediante eleições livres permanece, ao menos até agora, como a 

única forma na qual a democracia encontrou a sua concreta atuação”. Depreende-se dessa 

afirmação que a democracia traz consigo suas imperfeições, suas vicissitudes, para as quais 

Habermas (2003, p. 59) aponta uma possível solução ao preconizar que: “é decisiva a ideia de 

que o poder social encontre-se distribuído de modo mais ou menos igual entre os interesses 

sociais relevantes”. Assim, depreende-se que somente a partir dessa distribuição mais ou 

menos equânime do poder social sobre os interesses, desse equilíbrio de forças sociais é que 

se pode manter em movimento o fluxo do poder político, de maneira a permitir que o sistema 

político elabore efetivamente as pretensões introduzidas e satisfaça os interesses sociais de 

forma simétrica, isto é, em direção ao atendimento de todos os setores da sociedade. 

No Brasil, a frase de impacto do Governo Federal: “Brasil, um país de todos” 

denotava, em princípio, a tese de que o Governo buscava estender a sua ação social a todos os 

brasileiros; logo, trazia a conotação de que havia uma preocupação do Governo em fazer com 

que, a cada programa social, se alcançasse uma maior parcela da população brasileira, que 

ainda não havia sido atingida pela ação da esfera pública no sentido de torná-los cidadãos 

plenamente integrados à sociedade brasileira. Portanto, não mais preteridos ou marginalizados 

pelo pauperismo em que viviam, econômica, social e culturalmente, especialmente nas 

regiões brasileiras menos desenvolvidas e mais isoladas geograficamente, que se traduzem, 

nessas realidades, em desestrutura familiar, baixa ou nenhuma escolaridade e baixa renda para 

o atendimento de suas necessidades básicas, além de questões mais graves, como o trabalho 

infantil e o trabalho escravo nos rincões brasileiros, algo em torno de 25.000 pessoas vivendo 

nestas condições, segundo dados de estimativa da Organização Internacional do Trabalho 

sobre o Brasil atualmente. 

O sistema político exercido em conjunturas pluripartidárias, como é o caso do regime 

democrático no Brasil, que conta atualmente (em 2015) com 34 partidos, tem suas 

peculiaridades funcionais para o atendimento dos reclames dos vários setores da sociedade; 
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nesse jogo do poder, o lugar dos cidadãos e de seus interesses individuais é ocupado por 

organizações e interesses organizados (BOBBIO, 2009, p.21), que podem ser percebidos nos 

movimentos sociais, nas representações de classes, nas frentes populares que se reúnem em 

torno de um interesse comum, fazendo pressão para influenciar os processos de decisão 

política relevantes para a causa que defendem e almejam concretizar mediante compromissos 

assumidos de interesses entrelaçados com os partidos.  

Para Habermas (2003, p.60) esta “democracia de concorrência forma, então, um 

equilíbrio social do poder, no nível de distribuição do poder político, de tal modo que a 

política estatal leve em consideração um amplo leque de interesses simétricos”, configurando-

se, dessa maneira, numa espécie de democracia alternativa, devido ao surgimento deste núcleo 

intermediário de força política das organizações entre os indivíduos singulares e a nação no 

seu todo. Tal papel, segundo pressupunha a doutrina democrática, constitui um campo 

reservado exclusivamente à representação política em sua tradicional imagem do Estado 

soberano colocado acima das partes, isto é, tanto dos indivíduos como do setor empresariado. 

Nessa mesma linha de pensamento político, René Rémond (2003, p. 23) postula que:  

 

O desenvolvimento das políticas públicas sugeriu que a relação entre economia e 

política não era de mão única: se não há dúvida de que a pressão dos interesses 

organizados às vezes altera a condução dos negócios públicos, a recíproca não é 

menos verdadeira: a decisão política pode modificar o curso da economia para 

melhor e para pior. Uma escolha política que pode nada dever à análise econômica, 

e obedecer apenas a considerações ideológicas, como a decisão de nacionalizar 

grandes setores de produção ou de troca, terá sobre a economia consequências 

incalculáveis. 

 

Portanto, os erros e acertos na condução da política pública decorrem desses conflitos 

de interesses entre o poder político e os setores organizados, dos quais se desdobram as 

decisões que se tornarão obrigatórias para toda uma sociedade, como, por exemplo, a abertura 

de importações de produtos industrializados, que traz em seu bojo o enfraquecimento da 

indústria nacional em vários segmentos: têxtil, tecnológico, fármaco, entre muitos outros, a 

acentuação do desemprego, o que acarreta impactos negativos para o desenvolvimento da 

economia e uma gama de problemas para o incremento e fomento da indústria nacional, a 

começar pelo custo Brasil no quesito impostos. 

Tem-se com isto a complexidade que abarca o estabelecimento da democracia sobre 

um determinado povo. Tudo deve ser pensado mirando o bem comum. O aparato estatal deve 

abarcar toda a sociedade para a promoção do desenvolvimento humano em todos os seus 

aspectos, visando-se à construção de uma nação forte, instruída, capaz e preparada para 

enfrentar desafios de quaisquer naturezas, não só do mercado, mas também os desafios 
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circunstanciais que a própria dinâmica da realidade nos impõe. Entretanto, a despeito do 

sistema político que impede o regime democrático brasileiro de exercer seu postulado sem a 

interferência dos interesses das elites e das oligarquias contrastantes aos seus princípios mais 

característicos, qual seja, o de governar para o povo, tem-se amadurecido o exercício deste 

jogo do poder no Brasil, considerando-se a atuação constante dos órgãos do Poder Judiciário, 

como o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, bem como de outros órgãos fiscalizadores, 

durante os processos eleitorais nas atuações dos partidos ou da própria administração pública 

dos governos municipais, estaduais e federal, mediante a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(101/2000), que regula os gastos da gestão pública. 

Assim se vislumbram os vínculos da democracia sob a perspectiva da luta política 

segundo as regras do jogo do poder num determinado contexto histórico. Norberto Bobbio 

(2009, p. 77) comenta a respeito desse assunto nos seguintes termos:   

O discurso sobre as regras do jogo é extremamente importante, e não pode ser 

eliminado se não se deseja cair diante de um problema mal posto e, nesta medida, 

insolúvel. E isto ao menos por duas razões. Antes de mais nada, porque o que 

distingue um sistema democrático dos sistemas não democráticos é um conjunto de 

regras do jogo. Mais precisamente, o que distingue um sistema democrático não é 

apenas o fato de possuir as suas regras do jogo [...] mas, sobretudo, o fato de que 

estas regras, amadurecidas ao longo de séculos de provas e contraprovas, são muito 

mais elaboradas do que as regras de outros sistemas e encontram-se hoje, quase por 

toda parte, constitucionalizadas [...] quem não se deu conta que por sistema 

democrático entende-se hoje preliminarmente um conjunto de regras 

procedimentais, das quais a regra da maioria é a principal, mas não é a única, não 

compreendeu nada e continua a não compreender nada a respeito da democracia. 

(BOBBIO, 2009, p.77) 

 

Desta maneira, a legitimidade de um governo se fundamenta em agir de acordo com as 

regras do jogo estabelecidas, isto é, as regras da democracia, que o eleitorado deve igualmente 

conhecer, respeitar e fazer respeitar quando alguma ação se manifestar irregular.  Reconhece-

se, portanto, no Estado Democrático e de Direito as condições políticas e sociais necessárias 

para o estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade como desdobramento de embate 

político, para se investigar as violações dos Direitos Humanos durante o regime autoritário, 

em atendimento às reivindicações das Associações de Familiares de torturados, mortos e 

desaparecidos políticos.  

2.2   O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO COMO CONDIÇÃO BASILAR 

PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE  

 

Reconhecendo-se a Assembleia Constituinte de 1988 como um fator político 

importante, é possível vislumbrar, em igual medida, também os seus desdobramentos como 

fatores histórico-sociais, pois a Constituição Federal traz em seu bojo os princípios 

fundamentais do Estado Democrático e de Direito que, por sua vez, legisla sobre os direitos 
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humanos, cujos princípios e fundamentos são defendidos pelos trabalhos da CNV para a 

apuração das violações dos mesmos durante o período do Regime Militar de 1964 a 1985.  Na 

maioria dos países da América Latina, logo após a queda de seus respectivos governos 

militares, instauraram-se as devidas Comissões da Verdade para a apuração de crimes 

cometidos contra os direitos humanos. Assim se deu na Bolívia, Argentina, no Chile, no 

Uruguai, Peru, Equador etc. No Brasil, entretanto, a criação da CNV foi bastante tardia, como 

acima referido; sua implementação surgiu já no terceiro Programa Nacional dos Direitos 

Humanos, vinte e quatro anos depois do início da redemocratização do Brasil em 1985.  

Em 1982, o governo da Bolívia criou a primeira Comissão de Verdade da América 

Latina, quando o presidente Hernán Siles Zuazo instituiu a Comissão Nacional de Inquérito 

sobre Desaparecimentos, logo após a redemocratização do País.  Os oito membros da 

Comissão foram selecionados para representar os vários segmentos da sociedade.  A 

Comissão coletou testemunhos sobre 155 casos de desaparecimentos que ocorreram entre 

1967 e 1982.  O resultado final foi encontrar alguns restos mortais dos desaparecidos, mas não 

se chegou a uma conclusão sobre as investigações.  A Comissão recebeu pouquíssimo apoio 

financeiro e político do governo, segundo Loyola Gusman, secretário executivo da comissão.  

Após três anos, a comissão abandonou suas atividades sem apresentar um relatório final à 

nação. (HAYNER, 2002, p.53). 

Na Argentina, a Comissão de Verdade despertou a atenção e o interesse da Anistia 

Internacional.  Devido ao esforço da referida Comissão e ao julgamento dos oficiais militares, 

a Argentina foi vista como um exemplo para outros países que buscavam verdade e justiça em 

períodos de transição difícil.  O presidente Raul Alfonsín, ainda em 1983, ano da 

redemocratização, criou a Comissão Nacional de Desaparecidos, nomeando dez pessoas para 

a tarefa.  Muitas organizações de direitos humanos ofereceram o acesso aos seus arquivos 

sobre os desaparecidos. A Comissão inspecionou centros de detenção, cemitérios clandestinos 

e dependências policiais.  

Exilados retornaram para depor e declarações foram tomadas em embaixadas e 

consulados fora da Argentina. Um sumário de duas horas de testemunhos foi lido em rede 

nacional na televisão.  A Comissão trabalhou com a ajuda dos familiares das vítimas e 

procurou localizar aqueles que poderiam ainda estar vivos. O relatório, denominado Nunca 

Más, documentou casos de cerca de nove mil desaparecidos e logo se tornou um best-seller 

no país, denotando-se aí o envolvimento e interesse da sociedade no acompanhamento dos 

resultados das investigações da Comissão.  No Uruguai, em abril de 1985, depois de 11 anos 

de governo militar, o parlamento decidiu estabelecer a Comissão de Investigação da Situação 
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das Pessoas Desaparecidas e suas Causas. Após sete meses, a comissão relatou 164 casos de 

desaparecimento durante o período da repressão militar e apresentou evidências do 

envolvimento dos militares e policiais nos casos.  O limitado mandato da Comissão, 

entretanto, impediu investigações sobre prisão ilegal e tortura, que foi uma prática mais 

comum que os desaparecimentos.  O relatório da comissão, embora público, não foi 

distribuído, sendo pouco conhecido interna e internacionalmente, e os resultados não 

atenderam às expectativas quanto à justiça. 

 No Chile, após assumir o mandato em 1990, o presidente Patrício Elwin estabeleceu a 

Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação para investigar as violações dos direitos 

humanos que resultaram em morte ou desaparecimento nos 17 anos de governo militar.  A 

comissão tinha poderes para investigar somente abusos que houvessem culminado em morte 

ou desaparecimento, por isso os crimes de tortura não foram investigados, razão pela qual foi 

contestada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

A Comissão, auxiliada por dados já levantados por órgãos não governamentais, 

trabalhou por nove meses para investigar 3.400 casos, dos quais 2.920 se enquadravam em 

seu mandato.  Seu relatório final foi publicado em fevereiro de 1990. A contribuição desta 

Comissão de Verdade foi dar ao governo a possibilidade de reconhecer oficialmente a 

violência e demonstrar a reprovação moral do passado.  O presidente Elwin pediu 

formalmente desculpas em nome do Estado a todas as vítimas e às famílias das vítimas e 

pediu às forças armadas para reconhecer seu papel na violência.  Muitas das recomendações 

escritas no relatório foram postas em prática, como, por exemplo, a criação de uma 

Corporação Nacional para Reparação e Reconciliação, que definisse reparações financeiras e 

outras compensações, como benefícios médicos e educacionais às vítimas, alinhando-se 

parcialmente, portanto, ao cumprimento das obrigações impostas aos Estados pela Corte 

Internacional de Direitos Humanos de 1988, nos casos de reparações às vítimas e aos seus 

familiares. (cf. p. 21do cap.1) 

No Peru, o conhecimento público de uma rede extensa de corrupção no alto escalão do 

governo e a reação da sociedade civil levaram o então presidente Alberto Fujimori a se impor 

um exílio no Japão em novembro de 2000. Um governo interino assumiu o poder e, em 28 de 

julho de 2001, Alejandro Toledo, eleito, assumiu o mandato da presidência.  Após a queda do 

governo de Fujimori, começou uma série de investigações sobre corrupção e violações dos 

direitos humanos por intermédio do Congresso e do Judiciário. A criação de uma Comissão de 

Verdade foi estabelecida, por decreto, em junho de 2001, em atendimento ao pedido público. 

A Comissão investigou as violações de direitos humanos e os atos terroristas atribuídos ao 
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Estado ou ao grupo armado rebelde, ocorridos no período entre maio de 1980 e novembro de 

2000.  O trabalho de investigação da Comissão abrangia os regimes dos presidentes Fernando 

Beldade Terry, Alan García e Alberto Fujimori e as ações das guerrilhas Sendero Luminoso e 

Tupã Amaro.  O relatório final foi divulgado em agosto de 2003, apresentando 69 mil casos 

de mortos e desaparecidos, sendo a maioria membros da comunidade indígena.  

No Equador, houve denúncias de graves violações dos direitos humanos desde 1979, 

quando o governo civil foi deposto por militares. Em 1996, em atendimento às denúncias e 

demanda popular, foi criada a Comissão de Justiça e Verdade, composta por sete membros, 

sendo três deles representantes nomeados por organizações internacionais de direitos 

humanos que atuavam no país.  Após proceder às investigações, a Comissão teria de submeter 

as evidências ao Judiciário.  Após três meses de trabalho, já haviam sido reunidas 

informações de aproximadamente 300 casos, principalmente envolvendo torturas e execuções 

sumárias. Apesar do compromisso inicial do governo, os membros da Comissão alegaram 

falta de recursos e pessoal treinado. Cinco meses depois de estabelecida, a Comissão se 

dissolveu e cessou suas atividades, sem publicar um relatório final. 

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, associações de vários interesses e novos 

partidos políticos começaram a se organizar; centrais de trabalho, como a CUT (Central Única 

dos Trabalhadores) e a CGT (Central Geral dos Trabalhadores), fundadas em 1983 e 1986 

respectivamente, ganharam novas forças, cada uma em sua esfera de ação, em luta pelos seus 

objetivos na relação capital-trabalho e outros interesses sociais diante da nova realidade 

política do País, bem como também o fortalecimento das atividades das associações já 

existentes antes da Constituição de 1988, entre as quais as Associações de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos durante o Regime Militar.  

Os eventos que se seguem nos países em processo de redemocratização trazem 

consigo as tensões em torno da justiça e da verdade. Lawrence Weschler (1990, p. 11) tece 

um breve comentário sobre novembro de 1988, quando um grupo de juristas, clérigos e 

ativistas de Uganda, Argentina, Coreia do Sul, Chile, África do Sul, Brasil, Filipinas, 

Guatemala e Haiti se reuniram no Centro de Conferências Wye Woods do Instituto Aspen, em 

Maryland, com o intuito de se debruçarem sobre as questões em torno da transição do sistema 

de governo autoritário ou ditatorial para o democrático, especialmente sobre como proceder 

para com os ex-torturadores, que permaneciam nas Secretarias de Segurança Pública e em 

outras várias instâncias governamentais, onde exerciam ainda grande poder para coibir 

quaisquer tipos de ações que promovessem a justiça com respeito aos casos de violações dos 

direitos humanos durante o regime anterior, no qual haviam atuado. Assim, as democracias 
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recém-organizadas passaram a enfrentar o problema de conformidade com a legislação de 

cada país no intuito de fazer prevalecer o princípio da isonomia, isto é, da igualdade de todos 

perante a lei, sem permitir que fossem impostas anistias tão amplas que ficassem impunes 

aqueles agentes de Estado que haviam cometido crimes e graves violações contra os direitos 

humanos.  

Simone Rodrigues Pinto (2010, v.4, p. 130) comenta o estabelecimento, depois da 

queda dos regimes militares e de ditaduras, de muitas comissões da verdade desde 1974. 

Alguns exemplos apontados pela autora são: Comissão sobre Desaparecidos, na Argentina, 

Uganda e Sri Lanka; Comissão de Verdade e Justiça, no Haiti e Equador; Comissão de 

Esclarecimento Histórico, na Guatemala; Comissão de Verdade e Reconciliação, na África do 

Sul, Chile e Peru.  

Observa-se, todavia, que, apesar dos diferentes nomes e aspectos, todas as comissões 

se esforçavam pelo mesmo objetivo de não permitir que a amnésia política e social afetasse o 

futuro da democratização. As comissões da verdade buscam estabelecer um amplo cenário 

dos acontecimentos ocorridos durante o período de repressão política ou guerra civil, 

esclarecendo eventos obscuros e permitindo que o amplo debate viesse a remover da 

sociedade o silêncio e a negação dos sofrimentos do período da história em questão, mediante 

depoimentos de testemunhas, declarações de perpetradores, investigações e pesquisas em 

documentos públicos e privados. 

Em 22 de dezembro de 2009, o governo brasileiro publicou o Programa Nacional de 

Direitos Humanos 3, doravante PNDH 3, sob duras críticas e desavenças políticas. Nessa 

nova etapa do PNDH, foi o Eixo Orientador VI que ganhou especial destaque devido ao 

assunto nele incorporado: o direito à memória e à verdade em referência alusiva ao período do 

Regime Militar (1964-1985). O PNDH 3 evoca o dever moral de se discutir e debater a 

história do período de repressão política, no intuito de neutralizar tentações totalitárias no 

campo político e erradicar práticas violentas, como a tortura e outras barbáries ainda 

persistentes no cotidiano brasileiro.  O PNDH 3 instituiu um roteiro para a consolidação dos 

alicerces do regime democrático no Brasil, estabelecendo o diálogo permanente entre Estado e 

sociedade civil; transparência em todas as esferas de governo; primazia dos Direitos Humanos 

nas políticas internas e nas relações internacionais; reafirmação do caráter laico do Estado; 

fortalecimento do pacto federativo; universalidade, indivisibilidade e interdependência dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; opção inequívoca pelo 

desenvolvimento sustentável; respeito à diversidade; combate às desigualdades; erradicação 

da fome e da extrema pobreza. 
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As políticas públicas em Direitos Humanos que o Governo Federal passa a 

desenvolver se distribuem por todas as áreas da administração, e um ponto forte na terceira 

edição do PNDH foi o fato de ele ser proposto por 31 ministérios. Em janeiro de 2008, no Rio 

de Janeiro, durante cerimônia de homenagem aos mortos do Holocausto e de Auschwitz, foi 

convocada, pelo então presidente Luiz Inácio, uma ampla jornada de discussões, debates e 

seminários para atualizar o PNDH que o Brasil já possuía desde 1996, com uma importante 

ampliação em 2002. 

Tratava-se de, gradativamente, revisar e ampliar o programa, assimilando demandas 

crescentes da sociedade e incorporando elementos dos tratados internacionais mais recentes, 

fossem do sistema da ONU, fossem da OEA. Cumpriu-se agenda intensa com essa finalidade, 

em todo o país, culminando com a realização da 11ª Conferência Nacional dos Direitos 

Humanos, que reuniu em Brasília cerca de 1.200 delegados e 800 convidados ou 

observadores. O PNDH 3 incorpora, portanto, resoluções da 11ª Conferência Nacional de 

Direitos Humanos e propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas, 

promovidas desde 2003 – segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial, 

direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, meio 

ambiente etc. – refletindo um amplo debate democrático sobre as políticas públicas dessa 

área.  

No início do governo do presidente Luís Inácio, conferiu-se status de ministério à 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, doravante SEDH, e criou-se a Secretaria Especial 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, também com força de ministério, destinadas, as três, a articular esforços com todas 

as demais áreas da administração. Cuidou-se, assim, conforme os parâmetros do PNDH I, que 

a proteção dos Direitos Humanos fosse concebida como ação integrada de governo como 

verdadeira política de Estado, com prosseguimento sem sobressaltos quando houvesse 

alternância de partidos no poder, fato este indispensável na vida democrática. 

Em outras áreas vinculadas aos Direitos Humanos destaca-se a 8ª Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ocasião em que 1.200 delegados adultos e 

600 adolescentes debateram, pela primeira vez, a elaboração de um plano decenal para esse 

segmento. Avaliaram também a implantação do chamado Sistema Nacional do Atendimento 

Socioeducativo, a nova lei de adoção e o Plano Nacional de Garantia do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária.  

Em 2008, o Brasil organizou o maior congresso mundial sobre o combate à exploração 

sexual infantil, com 3.500 participantes de 170 países. Registram-se também marcos positivos 
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no combate ao trabalho infantil. A cada ano crescem e são aperfeiçoados os programas de 

proteção aos defensores dos Direitos Humanos, às vítimas e testemunhas ameaçadas e aos 

adolescentes sob risco de morte. O combate à tortura e o enfrentamento das modalidades 

recentes de trabalho escravo, assim como o empenho para se erradicar o não registro civil de 

nascimento também se ampliaram nos últimos anos.  

Destaca-se ainda a parceria entre a SEDH e o MEC para priorizar, no próximo 

decênio, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, eixo mais estratégico para 

transformar o Brasil num país onde, de fato, todos possam assimilar os sentimentos de 

solidariedade e respeito à pessoa humana. Em referência às pessoas com deficiência, o Brasil 

hodierno é um país mais inclusivo, tanto pela legislação avançada quanto pelo conjunto das 

políticas públicas dirigidas a essa população. A conquista mais recente nesse campo foi a 

ratificação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com a 

particularidade de ter sido incorporada à nossa legislação com equivalência de emenda 

constitucional.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, sob o Decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009, 

assimila todos os preceitos e exigências desse novo tratado internacional adotado pelo Brasil. 

Outro importante avanço está vinculado à aprovação do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), 

consolidando diferentes normas de proteção a esses milhões de brasileiros, que, nos últimos 

anos, assumem crescente participação nos debates de políticas públicas e demonstram seu 

imenso potencial de engajamento em todas as dimensões da vida produtiva e cultural do País. 

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) se tornou um marco histórico no enfrentamento 

da violência contra a mulher. Os PNDHs, mesmo enfrentando resistências extremadas, vão 

consolidando suas ações afirmativas de inclusão da população afrodescendente e de 

reconhecimento dos direitos de quilombolas. O encerramento das controvérsias sobre a 

reserva territorial indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima, simboliza a decisão do 

Estado Brasileiro de assegurar aos povos indígenas o direito a suas terras ancestrais. 

Reconhecendo o direito à moradia digna como um direito humano, em 2005 foi criado 

o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), que conta anualmente com cerca 

de um bilhão de reais para projetos de urbanização ou construção de moradias destinadas à 

população de baixa renda. As ações de regularização de favelas e áreas similares já atingiram 

387 municípios e mais de 1,7 milhão de famílias estão com o processo de regularização 

fundiária iniciado. O Governo Federal lançou, em 2009, o programa Minha Casa, Minha 

Vida, visando a construir um milhão de moradias nos próximos anos. 
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Nas regiões de indicadores sociais mais problemáticos, o programa “Territórios da 

Cidadania” aglutina 1.800 municípios para unificar distintas ações de combate à pobreza, ao 

mesmo tempo que fortalece a agricultura familiar e projetos de reforma agrária. No tocante à 

questão dos mortos e desaparecidos políticos do período do regime militar, o PNDH 3 deu um 

importante passo no sentido de criar uma CNV, com a tarefa de promover o esclarecimento 

público das violações de direitos humanos por agentes do Estado na repressão aos opositores.  

Entende-se que, somente reconhecendo inteiramente tudo o que se passou naquela fase 

lamentável da história republicana, o Brasil construirá dispositivos legais seguros e um amplo 

compromisso consensual, de todos os brasileiros, para que tais violações não mais voltem a 

ocorrer de forma institucionalizada. 

Além disso, faz-se necessário novamente referir ao atendimento às obrigações a que 

todos os Estados estão sujeitos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH -

de 1988, que determinou quatro obrigações: a) tomar medidas para prevenir violações aos 

direitos humanos; b) conduzir investigações quando as violações ocorrerem; c) impor sanções 

aos responsáveis pelas violações e d) garantir reparação para as vítimas. Esses princípios 

foram reafirmados em decisões subsequentes e adotados também por decisões da Corte 

Europeia de Direitos Humanos e por tratados e resoluções da ONU. Todas essas premissas 

referentes à promoção dos direitos humanos somente são aplicáveis em um Estado sob o 

regime Democrático e de Direito, que geralmente assegura um ambiente político-social, 

embora em meio a muitas tensões e controvérsias, em condições adequadas para se fazer 

justiça, ainda que nem sempre de forma plena e efetiva, aos dois valores de ordem civil: o 

valor da liberdade e o valor da vida, subjacentes ao tema do direito à memória e à verdade. 

Portanto, o processo de consolidação do regime democrático no Brasil e os fatores 

determinantes para a criação da CNV e sua interface com a teoria do agir comunicativo de 

Habermas se confirmam pelo seu conceito sociológico defendido, no qual a comunicação é 

fator determinante para a sociedade na compreensão do mundo da vida em seus variados 

contextos históricos, abarcando todos os setores da vida social.  Ressalta-se que, diante das 

mudanças de contexto político-social no Brasil, bem como na América Latina e no mundo, a 

sociedade brasileira vem se configurando de maneira a superar a compreensão necessária 

deste novo mundo da vida (o atual contexto político-social) para conhecê-lo e transformá-lo 

nos parâmetros da racionalidade da ação de cada sujeito histórico e da racionalização social 

como agir coletivo de um povo num ambiente de liberdade democrática, não mais relativa, 

mas de fato e de direito.  
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Admitindo-se a teoria do agir comunicativo de Habermas como um conceito 

sociocultural de mundo da vida, tomado no sentido comum, pode-se conceber um sistema de 

referências capaz de explicar não somente dados ou acontecimentos particulares, mas também 

o mundo da vida em sua totalidade, seguindo-se a isto que as funções básicas são preenchidas 

por intermédio da linguagem e sua interpretação razoável quando se trata da reprodução do 

mundo da vida. A esse respeito Habermas postula:  

Um mundo da vida constitui o horizonte de processos de entendimento por meio dos 

quais os envolvidos se embatem ou se põem de acordo sobre algo que está no mundo 

objetivo, em seu mundo social ou em um mundo subjetivo em particular. O 

intérprete pode pressupor tacitamente que partilha essas referências de mundo 

formais com o autor e os contemporâneos deste. Procura compreender por que o 

autor, tendo pensado que determinados estados de coisas existem, determinados 

valores e normas têm validade, determinadas vivências podem ser atribuídas a 

determinados sujeitos, fez então em seu texto determinadas asserções, respeitou ou 

quebrou determinadas convenções, expressou determinadas intenções, disposições, 

sentimentos etc. O intérprete só entenderá o que o autor possa ter pensado, à medida 

que discernir as razões que possibilitem considerar razoáveis as exteriorizações do 

autor. Sobre esse plano de base, eventualmente podem ser identificadas 

idiossincrasias particulares, ou seja, trechos que não se tornam compreensíveis nem 

mesmo a partir dos pressupostos do mundo da vida que o autor partilhou com seus 

contemporâneos. (2012, v. I, p 245) 

  

Depreendem-se, do exposto acima, as dificuldades inerentes à compreensão do mundo 

da vida pelo(s) intérprete(s) (neste caso, em seu mundo objetivo e social), porque se trata de 

interpretar e compreender um período determinado da história nacional. Portanto, a sociedade 

brasileira pode buscar compreendê-la mediante o relatório final da CNV e agir razoavelmente 

dentro de seu contexto político-social-democrático como parte integrante de seu mundo da 

vida, conhecendo-se as razões que orientaram e determinaram as exteriorizações dos fatos 

relatados do período investigado. Desta maneira, a sociedade brasileira rompe os limites de 

uma tradição cultural, referente àquela geração adulta ainda marcada pela ideologia do antigo 

regime. Tem-se, com isso, o início de um novo e longo processo de formação de uma nova 

mentalidade, um novo pensamento e uma nova atitude em relação à memória e à história 

como elementos constitutivos da construção da história e identidade nacional. Entretanto, o 

entendimento constitui fator decisivo para a sociedade devido ao seu aspecto funcional 

intrínseco, mediante o qual o agir comunicativo se presta à transmissão e à renovação de um 

saber cultural por meio da coordenação da ação, que possibilita a integração social e a 

geração de solidariedade; e ainda, subjacente ao aspecto da socialização, o agir comunicativo 

serve à formação de identidades pessoais, tão cara à educação no processo da formação da 

cidadania.  
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Neste capítulo, tratou-se dos principais fatores históricos relevantes para a criação da 

Comissão Nacional da Verdade e sua interface com a teoria do agir comunicativo de 

Habermas para a compreensão da CNV, visando ao entendimento da sociedade quanto ao 

contexto histórico do período, sob a perspectiva da prática social dos princípios fundamentais 

do Estado democrático e direito respaldados pela Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Destacou-se também neste capítulo que o regime democrático demanda engajamento, 

tempo e perseverança de todos os cidadãos para o seu amadurecimento e consolidação efetiva, 

para que haja um equilíbrio entre as relações entre Estado e sociedade. Ressaltou-se também o 

lento processo de redemocratização do regime político no Brasil em termos de 

conscientização da sociedade brasileira sobre os seus direitos e deveres decorrentes do regime 

democrático e de direito, reconhecendo-se como causa principal a carência de conhecimento, 

por uma parcela significativa da sociedade brasileira, acerca do que seja o exercício da 

cidadania, denotando-se, neste aspecto, um amadurecimento democrático ainda incipiente.    

Por conseguinte, constata-se que a educação tem se mostrado aquém no quesito 

formação para a cidadania nas escolas públicas, formação esta que deveria possibilitar que o 

cidadão recebesse toda uma instrução para o exercício de sua cidadania de forma esclarecida 

sobre o direito e o dever cívico que o voto significa e evoca de cada eleitor, isto é, 

compreendê-lo em toda a sua dimensão. Apesar do estabelecimento da “democracia de fato” 

pela Constituinte de 1988 e sua efetivação pelas eleições diretas em 1989, a sociedade 

brasileira vem muito lentamente se moldando a esta nova realidade, isto é, ela não 

acompanhou as rápidas transformações sociais e mudanças no plano político, como o fizeram 

os fundadores dos partidos políticos, sindicalistas e os vários setores do empresariado.  

As transformações das relações sociais que modificam o cotidiano de um ambiente sob 

o autoritarismo para o regime de liberdades democráticas ainda não foram de todo 

processadas em muitos setores da vida social, ainda se encontram resquícios de autoritarismo 

em muitas das instituições públicas. Todavia, a dificuldade de consecução do processo de 

assimilação à nova realidade político-democrática não se verifica somente na sociedade em 

geral, mas também e especialmente nos comandos de partidos políticos, nos governantes e nos 

agentes públicos, submetidos por décadas a um regime autoritário que lhes conferia 

autoridade questionável para as suas tomadas de decisões e ações, as quais eram amparadas 

em Atos Institucionais. 

É digno de nota que ainda permanecem resquícios de tal autoritarismo, porque, entre 

outras ações governamentais que afetam a vida pública, são muitos os decretos e medidas 

provisórios tomados unilateralmente, sem muita ou mesmo nenhuma consideração para com a 
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opinião pública. Ainda que esses dispositivos, decretos ou medidas provisórias sejam 

reconhecidos como legais, não se harmonizam com os princípios e anseios de uma sociedade 

democrática. As tensões sociais são geralmente decorrentes de ações privativas do Estado 

Democrático e de Direito contaminadas pelo autoritarismo, que não respeita as regras nem 

age segundo procedimentos claros, como efetivação de um sistema de direitos a que toda 

sociedade está sujeita.   

No próximo capítulo, será analisada a CNV e sua contribuição para a efetivação dos 

direitos humanos e cidadania, considerando alguns aspectos que tensionam a sociedade para o 

reconhecimento de um legado histórico capaz de transformar o pensamento social em direção 

a uma postura de engajamento – característico de uma sociedade sob um regime de Estado 

Democrático e de Direito que deve pautar-se, em todas as suas ações, nos princípios 

fundamentais da Constituição Federal.  
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3   A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE E SUA CONTRIBUIÇÃO 

PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  

 

 
Se, no primeiro capítulo, procurou-se desenvolver a questão da tensão entre história e 

memória como elemento constitutivo da construção social da história nacional (questão 

problemática quanto à efetivação em geral do direito à memória e à verdade como direitos 

humanos) e, no segundo, o processo de consolidação do regime democrático no Brasil e os 

fatores político-sociais determinantes para a criação da CNV e sua interface com a teoria do 

agir comunicativo de Habermas, neste será abordada a contribuição da CNV para a efetivação 

dos direitos humanos e cidadania, bem como a tensão suscitada pelo seu Relatório Final entre 

a história e a memória, visando à possibilidade de abertura para uma revisão da história 

política recente do País. 

A Comissão Nacional da Verdade foi formalizada no Programa Nacional de Direitos 

Humanos - 3, em 21 de dezembro de 2009, pelo Decreto 7.037, durante o governo do então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atualizado em 12 de maio de 2010, pelo Decreto 7.177. 

Nessa fase do PNDH, foram incorporados os temas mais específicos referentes à defesa dos 

direitos humanos e cidadania. Num contexto de resignação por uma parte significativa da 

sociedade civil, da classe política e sob a égide da Lei de Anistia (6.683/79), que garante a 

impunidade às ações criminosas praticadas pelos agentes de Estado durante o Regime Militar, 

a CNV, reconhecidas as suas limitações, cumpre o seu papel para com a sociedade brasileira, 

no sentido de possibilitar a reconciliação nacional quanto ao período histórico, se observadas 

as suas recomendações. 

O reconhecimento mútuo das recomendações da CNV por parte dos envolvidos no 

desfecho do Relatório Final constitui o pressuposto fundamental e inequívoco para que o 

documento se torne um legado para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

recaindo sobre a atual geração de cidadãos brasileiros a responsabilidade do êxito de sua 

realização. Outro aspecto ainda a ser considerado é a questão da verdade como premissa de 

embasamento e legitimação de todas as recomendações encetadas pelo Relatório Final da 

CNV, conferindo-lhes coerência para, em primeiro plano, um cumprimento tácito da defesa 

dos direitos humanos e, num segundo plano, para a disseminação, junto às novas gerações, 

das providências mais urgentes que a causa demanda para fins de revisão histórica e 

concepção de uma proposta pedagógica política que contribua no sentido de que esses males 

não mais se reproduzam no Brasil.   
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Findos os trabalhos da CNV, as recomendações são concebidas em atendimento à Lei 

12.528/11, que a criou e estabeleceu os limites de seu objetivo. Assim, no caput do Relatório 

Final rezam os termos de sua incumbência e legitimação: 

 

Artigo 3º – São objetivos da Comissão Nacional da Verdade: [...] VI – recomendar a 

adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, 

assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; [...] Artigo 

11 – A Comissão Nacional da Verdade terá prazo até 16 de dezembro de 2014, para 

a conclusão dos trabalhos, e deverá apresentar, ao final, relatório circunstanciado 

contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e as 

recomendações.  (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – Relatório, v.I, 2014, 

p.962) 

 

Portanto, a Lei n. 12.528/2011, que instituiu a CNV, estabeleceu a obrigatoriedade de 

apresentação, no final das atividades da CNV, de relatório circunstanciado contendo as 

atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e as recomendações (cf. art.11 

acima referido). A lei foi ainda mais específica no tocante às recomendações, ao estipular para 

a CNV o objetivo de recomendar a adoção de medidas e políticas públicas no sentido de 

prevenir a violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva 

reconciliação nacional (cf. artigo 3º, inciso VI acima referido). Em face desses mandamentos 

legais, o capítulo final do volume I do Relatório da CNV é dedicado justamente à 

apresentação das principais conclusões a que chegaram seus integrantes após a atividade de 

investigação desenvolvida, bem como das recomendações que se impuseram a partir do 

Relatório Final. Para fins desta pesquisa, parte-se do pressuposto de que o Relatório se 

fundamenta na verdade dos fatos investigados, depois de acuradas investigações e outros 

procedimentos para a refutação de fraudes ou quaisquer outras contaminações que pudessem 

prejudicar a lisura dos trabalhos e sua inequívoca aceitação quanto ao seu resultado final. 

Será analisado, então, o apreço das recomendações do Relatório Final como símbolo 

(valor simbólico) e com o cuidado que as mesmas exigem no tocante a uma interpretação 

analítico-textual significativa para o reconhecimento de sua contribuição para a efetivação dos 

direitos humanos e cidadania, expressa no extenso relatório que foi apresentado, composto de 

um total de trezentos e noventa e nove propostas com sugestões de recomendação, dentre as 

quais destacamos as recomendações que mais se aproximam do teor político-histórico e sua 

contribuição para a efetivação dos direitos humanos e cidadania e uma possível abertura para 

uma revisão da história recente do Brasil. Recorreu-se, para a consecução deste objetivo, aos 

pressupostos hermenêuticos de Paul Ricoeur (1978, p. 28) contidos em sua obra O conflito 

das interpretações, na qual o autor postula que: 
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[...] O símbolo é, assim, constituído do ponto de vista semântico que confere um 

sentido mediante um sentido; nele, um sentido primário, literal, mundano, 

frequentemente físico, remete a um sentido figurado, espiritual, frequentemente 

existencial, ontológico, que de forma alguma é dado fora dessa designação indireta. 

O símbolo leva a pensar, faz apelo a uma interpretação, justamente porque ele diz 

mais que não diz e porque jamais terminou de levar a dizer (RICOEUR, 1978, p. 28) 

 

 

De acordo com o fragmento acima, Paul Ricoeur preconiza a interpretação 

hermenêutica do símbolo observando-se a dialética entre o seu sentido primário-literal-

mundano-físico e o seu sentido figurado-espiritual-existencial-ontológico. Neste aspecto, todo 

símbolo traz em si uma metacomunicação intrínseca à sua própria natureza, aspecto este que 

permite à tarefa da interpretação algo mais que uma simples consideração primária ou literal, 

porque se faz necessário o pensar dentro de uma linha interpretativa investigativa, que leve 

em consideração o contexto e o tempo histórico a que pertence, como perspectiva semântica 

para a concepção de significados válidos. Recorreu-se ainda a Hans-Georg Gadamer em sua 

obra Verdade e Método, em que é postulada a abrangência universal do problema 

hermenêutico, conforme comenta o autor:  

 

[...] Penso que a universalidade do ponto de vista hermenêutico não tolera restrições, 

tampouco onde se trata da multiplicidade de interesses históricos que se reúnem na 

ciência da história [...] É justamente a universalidade do problema hermenêutico que 

questiona o que está por trás de todas as espécies de interesses pela história, porque 

se refere àquilo que está como fundamento para a “questão histórica”. E o que é a 

investigação histórica sem a “pergunta histórica?” (GADAMER 2012, v.i p.19-20) 

 

Gadamer defende a interpretação hermenêutica como a única capaz de compreender 

corretamente a história, pelo fato de esquadrinhar, sem restrições, a multiplicidade de 

interesses nela abarcados, traduzindo o seu significado para a atualidade. O autor ainda 

defende que a interpretação hermenêutica pode propiciar uma compreensão que seja 

mediadora entre a história e a atualidade. Desse modo, a compreensão jamais é um 

comportamento subjetivo frente a um “objeto” dado, mas pertence, segundo afirma, à história 

efeitual, isto é, pertence ao ser daquilo que é compreendido e que “intervém praticamente na 

vida”, reivindicando o reconhecimento e uma nova atitude em face da realidade por ela 

descoberta.  

Fechando o elenco, recorreu-se a Jürgen Habermas em sua obra Teoria do Agir 

Comunicativo, na qual o autor postula que: 

 

O conceito “agir comunicativo” fornece não apenas um ponto de referência para a 

análise das contribuições fornecidas pela cultura, pela sociedade e pela 

personalidade, quando surgem orientações para a ação; ele permite, além disso, 

esclarecer o modo como a cultura, a sociedade e a personalidade se relacionam entre 

si enquanto componentes do mundo da vida estruturado simbolicamente. Para 
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entender corretamente tal problema de construção, é necessário ter presente que as 

três ordens, a saber, a cultura, a sociedade e a personalidade, são introduzidas 

inicialmente como “sistemas”, porém, num sentido extremamente amplo. 

(HABERMAS, 2012, v ii, p. 403) 

 

 

Assim, esclarecida a proposta de uma abordagem hermenêutico-filosófica das 

recomendações do Relatório Final, apoiada nos autores elencados acima, desenvolveremos a 

análise das recomendações, que, no seu bojo, trazem a prerrogativa de expressarem o 

resultado das investigações conduzidas pela CNV, as quais possibilitaram a seus conselheiros 

explicitar as conclusões de ordem geral que se seguem, todas vinculadas ao mandato que lhes 

foi conferido na Lei de Instituição da Comissão (12.528/11). Antes, porém, parece 

conveniente observar que, no escopo geral do Relatório, as recomendações encontram-se 

fundamentadas em quatro pressupostos, que representam os pilares da legitimação de suas 

conclusões.  

Em primeiro lugar, a Comprovação das graves violações de direitos humanos: 

Segundo afirma o Relatório Final, a CNV pôde documentar a ocorrência de graves violações 

de direitos humanos entre 1946 e 1988, período assinalado para sua investigação, 

notadamente durante a ditadura militar, que se estendeu de 1964 a 1985. Segundo a CNV, 

essa comprovação decorreu da apuração dos fatos que se encontram detalhadamente descritos 

no Relatório, mediante os quais se configura a prática sistemática de detenções ilegais e 

arbitrárias e de tortura, assim como o cometimento de execuções, desaparecimentos forçados 

e ocultação de cadáveres por agentes do Estado brasileiro. A CNV esclarece que, para essa 

apuração, valeu-se de elementos consistentes, frutos de sua atividade de pesquisa, bem como 

de evidências obtidas por órgãos públicos, entidades da sociedade civil e vítimas e seus 

familiares, que, antes da existência da comissão, já se dedicavam a essa busca. 

No âmbito desse quadro de graves violações de direitos humanos, a CNV teve 

condições de confirmar 434 mortes e desaparecimentos de vítimas do regime militar, que se 

encontram identificados de forma individualizada no Volume III do Relatório, sendo 191 os 

mortos, 210 os desaparecidos e 33 os desaparecidos cujos corpos tiveram seu paradeiro 

posteriormente localizado, um deles no curso do trabalho da CNV. Segundo a CNV, esses 

números certamente não correspondem ao total de mortos e desaparecidos, mas apenas ao de 

casos cuja comprovação foi possível em função do trabalho realizado, apesar dos obstáculos 

encontrados na investigação, em especial a falta de acesso à documentação produzida pelas 

Forças Armadas, oficialmente dada como destruída. Registra-se, ainda nesse sentido, que os 

textos do Volume II do Relatório, referentes às graves violações perpetradas contra 
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camponeses e povos indígenas descrevem um quadro de violência que resultou em expressivo 

número de vítimas. 

Em segundo lugar, a Comprovação do caráter generalizado e sistemático das graves 

violações de direitos humanos: Conforme se encontra amplamente demonstrado pela 

apuração dos fatos apresentados ao longo do Relatório, as graves violações de direitos 

humanos perpetradas durante o período investigado pela CNV, especialmente nos 21 anos do 

regime autoritário 1964-1985, foram o resultado de uma ação generalizada e sistemática do 

Estado brasileiro. No governo militar, a repressão e a eliminação de opositores políticos se 

converteram em política de Estado, concebida e implementada a partir de decisões emanadas 

da presidência da República e dos ministérios militares. Operacionalizada por meio de cadeias 

de comando que, partindo dessas instâncias dirigentes, alcançaram os órgãos responsáveis 

pelas instalações e pelos procedimentos diretamente implicados na atividade repressiva, essa 

política de Estado mobilizou agentes públicos para a prática sistemática de detenções ilegais e 

arbitrárias e tortura, que se abateu sobre milhares de brasileiros, e para o cometimento de 

desaparecimentos forçados, execuções e ocultação de cadáveres. Ao examinar as graves 

violações de direitos humanos do regime militar, a CNV refutou integralmente a explicação, 

que ainda hoje tem sido adotada pelas Forças Armadas, de que as graves violações de direitos 

humanos se constituíram em alguns poucos atos isolados ou excessos, gerados pelo 

voluntarismo de alguns poucos militares. Nesse posicionamento da CNV cria-se um fator de 

tensão na interpretação dos fatos históricos por meio dos quais se esforça pela revisão 

histórica mediante o reconhecimento das conclusões do Relatório pela instituição das Forças 

Armadas. 

Em terceiro lugar, a Caracterização da ocorrência de crimes contra a humanidade: 

A configuração de condutas ilícitas como crimes contra a humanidade consolidou-se ao longo 

do século XX e no princípio deste século nas normas imperativas internacionais, ditas de jus 

cogens, o direito cogente, inderrogável e peremptório, expressas no costume e em tratados de 

direito internacional dos direitos humanos e de direito internacional penal, como o Tratado de 

Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Essa configuração decorre da associação 

de tais condutas a uma série de elementos que as tornam particularmente graves: serem atos 

desumanos, cometidos no contexto de um ataque contra a população civil, de forma 

generalizada ou sistemática, e com o conhecimento dessa abrangência por parte de seus 

autores. Assim caracterizada a ação, emergiu a concepção jurídica de que crimes como 

detenções ilegais e arbitrárias, a tortura, as execuções, os desaparecimentos forçados e a 

ocultação de cadáveres, objeto da investigação da CNV, uma vez revestidos desses elementos 



66 

 

contextuais, constituem crimes contra a humanidade. Ao demonstrar, por meio da apuração 

registrada no Relatório, que as graves violações de direitos humanos praticadas pelo regime 

militar ocorreram em um contexto generalizado e sistemático de ataque do Estado contra a 

população civil, pois foram atingidos homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos, 

vinculados aos mais diferentes grupos sociais, como trabalhadores urbanos, camponeses, 

estudantes, clérigos, dentre tantos outros, a CNV constatou que a prática de detenções ilegais 

e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres por 

agentes do Estado durante a ditadura militar caracterizou o cometimento de crimes contra a 

humanidade;  

E por último, a Persistência do quadro de graves violações de direitos humanos: 

Segundo a CNV, ao examinar o cenário de graves violações de direitos humanos 

correspondente ao período investigado, foi possível constatar que essa prática persiste nos 

dias atuais. Embora não ocorra mais num contexto de repressão política, como ocorreu na 

ditadura militar, a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, 

desaparecimentos forçados e mesmo ocultação de cadáveres não é estranha à realidade 

brasileira contemporânea. Relativamente à atuação dos órgãos de segurança pública, 

multiplicam-se, por exemplo, as denúncias de tortura, o que levou à recente aprovação da Lei 

nº 12.847/2013, destinada justamente à implementação de medidas para prevenção e combate 

a esse tipo de crime. Segundo a CNV, esse quadro de persistência resulta, em grande parte, do 

fato de que o cometimento de graves violações de direitos humanos verificado no passado não 

foi adequadamente denunciado, nem seus autores responsabilizados, criando-se, por meio da 

impunidade, as condições para sua continuidade. 

Como foi dito acima, a partir desses quatro pressupostos, que são os pilares de 

sustentação dos trabalhos de investigação desenvolvidos pela CNV, seguem-se as 

Recomendações, concebidas a partir, inclusive, de sugestões emanadas de órgãos públicos, 

entidades da sociedade e de cidadãos, que as encaminharam por intermédio de formulário 

especificamente disponibilizado com essa finalidade no site da CNV. As Recomendações 

versam sobre três áreas estratégicas para a consecução de seu objetivo: Medidas 

Institucionais; Reformas Constitucionais e Legais; e, Medidas de Seguimento das Ações e 

Recomendações da CNV. 

Levando em conta as assertivas acima expostas, o Relatório enceta suas 

recomendações com o intuito de prevenir graves violações de direitos humanos, assegurar a 

sua não repetição e promover o aprofundamento do Estado democrático de direito, 

recomendando a adoção de um conjunto de dezessete medidas institucionais e de oito 
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iniciativas de reformulação normativa, de âmbito constitucional ou legal, além de quatro 

medidas de acompanhamento das ações e recomendações da CNV. Esse total de 29 

recomendações foi concebido a partir, inclusive, de sugestões emanadas de órgãos públicos, 

entidades da sociedade e de cidadãos, que as encaminharam por intermédio de formulário 

especificamente disponibilizado com essa finalidade no site da CNV Assim, por meio desse 

mecanismo de consulta pública, foram encaminhadas à CNV, em agosto e setembro de 2014, 

399 propostas com sugestões de recomendação.  

3.1 AS RECOMENDAÇÕES NO ÂMBITO DAS MEDIDAS INSTITUCIONAIS 

 

O Relatório Final da CNV contendo as suas conclusões e as suas recomendações 

começa pela parte mais grave dos resultados obtidos pelas investigações. Entre as dezessete 

medidas institucionais, a prioridade recaiu sobre a responsabilização das Forças Armadas 

pelos crimes e graves violações de direitos humanos praticados durante o período político-

histórico abordado (1964-1985), manifestando diretamente o seu objetivo de defender os 

interesses dos atingidos mediante a evocação das normas imperativas internacionais, ditas de 

jus cogens, o direito cogente, inderrogável e peremptório, expressas no costume e em tratados 

de direito internacional dos direitos humanos e de direito internacional penal.  

A caracterização dos crimes decorre da associação de tais condutas a uma série de 

elementos que as tornam particularmente graves, quais sejam: serem atos desumanos 

cometidos no contexto de um ataque contra a população civil, de forma generalizada ou 

sistemática e com o conhecimento dessa abrangência por parte de seus autores. Assim 

caracterizada a ação, emergiu a concepção jurídica de que crimes como detenções ilegais e 

arbitrárias, a tortura, as execuções, os desaparecimentos forçados e a ocultação de cadáveres, 

uma vez revestidos desses elementos contextuais, constituem crimes contra a humanidade que 

ora pesam sobre a instituição das Forças Armadas por serem os representantes mais diretos do 

antigo regime, hoje reconhecido como civil-militar. Não há dúvidas de que o acolhimento, 

pelas Forças Armadas, das recomendações transcritas abaixo representa grande contribuição 

para a efetivação dos direitos humanos e cidadania e uma possível abertura para a revisão da 

história recente do Brasil, porém persistem as controvérsias em torno das muitas versões que 

foram dadas aos fatos.  
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3.2   UMA ABORDAGEM HERMENÊUTICA DAS RECOMENDAÇÕES DO 

RELATÓRIO FINAL – BUSCA POR UMA INTERPRETAÇÃO SIGNIFICANTE 

PARA A REVISÃO HISTÓRICA  

 

Em seguida, foi desenvolvida uma hermenêutica analítico-textual do elenco das 

recomendações apresentadas pela CNV em seu Relatório Final, tendo por objetivo uma 

interpretação capaz de corroborar o valor simbólico e significativo do teor das 

recomendações, para a consecução de uma possível revisão histórica do período abarcado. 

Destacaram-se os termos utilizados pela CNV para as três primeiras recomendações: 

“Reconhecimento”, “Determinar” e “Proposição”, procurando demonstrar uma concatenação 

lógica e progressiva do pensamento em prol da realização da justiça: 

 

Reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade institucional pela 

ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar (1964 

a 1985). A CNV, conforme sublinhou em suas conclusões, pôde comprovar de modo 

inequívoco a participação de militares e a utilização de instalações do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica na prática de graves violações de direitos humanos – 

detenções ilegais, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de 

cadáveres – no período da ditadura militar, entre 1964 e 1985. O uso desses efetivos 

e da infraestrutura militar deu-se de maneira sistemática, a partir de cadeias de 

comando que operaram no interior da administração do Estado. De forma inaceitável 

sob qualquer critério ético ou legal, foram empregados recursos públicos com a 

finalidade de promoção de ações criminosas. Além da responsabilidade que pode e 

deve recair individualmente sobre os agentes públicos que atuaram com conduta 

ilícita ou deram causa a ela, é imperativo o reconhecimento da responsabilidade 

institucional das Forças Armadas por esse quadro terrível. Se é certo que, em função 

de questionamento da CNV, as Forças Armadas expressaram a ausência de 

discordância com a posição já assumida pelo Estado brasileiro diante desse quadro 

de graves violações de direitos humanos – posição que, além do reconhecimento da 

responsabilidade estatal, resultou no pagamento de reparações –, é também 

verdadeiro que, dado o protagonismo da estrutura militar, a postura de simplesmente 

“não negar” a ocorrência desse quadro fático revela-se absolutamente insuficiente. 

Impõe-se o reconhecimento, de modo claro e direto, como elemento essencial à 

reconciliação nacional e para que essa história não se repita.  (CNV – Relatório, v.I, 

2014, p.964) 

 

A partir desta primeira recomendação e sua extensa fundamentação, que se desdobra 

em conclusões de cunho histórico-revisionista, já é novamente possível perceber o problema 

da tensão entre a história oficial urdida pelo regime autoritário e apresentada à nação durante 

todo o período de seu governo e a memória, que se caracteriza pela historicidade suscitada 

pelas investigações e representada pelas conclusões e recomendações resultantes dos 

trabalhos conduzidos pela CNV nos depoimentos colhidos de sobreviventes, de familiares de 

mortos, torturados e desaparecidos políticos; resulta ainda das investigações nos 737 

processos do Tribunal de Justiça Militar disponibilizado pelo Projeto Brasil Nunca Mais, que 

possibilitou a seus conselheiros explicitar as conclusões mediante as quais refutam 

veementemente, no seu bojo, a versão histórica institucional das Forças Armadas (cf. p.61) de 
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que “as graves violações de direitos humanos se constituíram em alguns poucos atos isolados 

ou excessos, gerados pelo voluntarismo de alguns poucos militares”.   

O fator simbólico do reconhecimento (dos crimes e das graves violações dos direitos 

humanos praticados de forma generalizada e sistemática) por parte das Forças Armadas 

constitui a base para o entendimento entre os diretamente envolvidos (regime e atingidos) e a 

reconciliação nacional. O valor desse reconhecimento, no entanto, é simbólico, porque a 

instituição das Forças Armadas tem conhecimento do que ocorreu durante os “anos de 

chumbo” dentro e fora dos quartéis, isto é, a CNV também apurou um total de 6.591 militares 

perseguidos pelo regime de 1964 a 1980 e mais um contingente de aproximadamente 1.000 

militares perseguidos no período de 1946 a 1964, perfazendo um total de 7.591 militares 

atingidos pela repressão (cf. quadro estatístico abaixo), por isso, o reconhecer dos fatos, 

segundo as recomendações da CNV, conferindo-lhes a devida legitimidade, adentra numa 

dimensão moral a que esta questão remete, o reconhecimento dos graves erros como um gesto 

de justiça. Logo, há uma verdade conhecida, há um conhecimento histórico funesto e sombrio 

a ser oficialmente sancionado para ser reconhecido, que envolve a ideologia e os valores 

ético-morais dos vinte e um anos do regime militar e do mundo ocidental dos tempos da 

“Guerra Fria”. 

 

Força Oficiais Praças Total 

Aeronáutica 150 3.190 3.340 

Exército 354    446    800 

Marinha 115 2.099 2.214 

Forças Policiais 

Estaduais 

103    134     237 

Total de 

Oficiais 

      722 

Total de 

Praças 

   5.869 

Total geral    6.591 

Fonte: A principal fonte deste diagnóstico é o projeto Brasil: nunca mais, combinado com dados de militares 

perseguidos levantados por outros acervos, como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Arquivo 

Nacional/Brasília, o Arquivo Edgard Leuenroth/Unicamp, o Cedem/Unesp, Ana Lagoa/Ufscar, o Comitê 

Brasileiro pela Anistia/CBA e acervos particulares. Também documentos oficiais, como os Atos Institucionais, 

processos, IPMs, documentos desclassificados, os dados de listas de militares feitas por suas entidades na luta 

pela anistia, muitas delas em atividade. Também foram consideradas fontes acadêmicas e históricas. Neste 

diagnóstico foram utilizadas ainda informações de depoimentos individuais e audiências públicas de militares 

perseguidos, realizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. 
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Diante do exposto acima, seu reconhecimento é fundamental para resolver toda a 

controvérsia suscitada em torno dos fatos já elucidados e comprovadamente praticados pelos 

agentes do Estado, à exceção dos estados do Acre, Mato Grosso e Rondônia, em todo o 

restante do território nacional durante o período do regime militar (1964-1985) conforme 

mapeamento dos locais abaixo: 

Fonte: Comissão Nacional da Verdade: Relatório Final, v.i, p. 830 
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A interpretação inequívoca quanto à recomendação primeira se define pelo sentido 

literal-figurativo, porque sua aceitação inequívoca remete também a um sentido figurado 

capaz de estabelecer uma nova versão histórica e promover a revisão histórica e a 

reconciliação nacional sobre os acontecimentos do antigo regime. Interpretação inequívoca foi 

o termo utilizado, porque assim deve proceder a hermenêutica, como Paul Ricoeur (1978, p.7) 

afirma: 

[...] compreender um texto, compreendê-lo a partir de sua intenção, baseando-se no 

fundamento daquilo que ele pretende dizer [...] toda leitura de texto sempre é feita 

no interior de uma comunidade, de uma tradição ou de uma corrente de pensamento 

vivo, que desenvolvem pressupostos e exigências. (RICOUEUR, 1978, p.7)  

 

Desse modo, a hermenêutica que Paul Ricoeur preconiza denota sua precisão em 

“compreender um texto, compreendê-lo a partir de sua intenção” e, para isto, importa 

respeitar o locus dessa leitura, que se faz necessária: “no interior de uma comunidade, de uma 

tradição ou de uma corrente de pensamento vivo”: logo, a interpretação e compreensão de um 

dado texto são feitas respeitando-se todo o seu contexto (cultural, social, político etc.), onde 

se desenvolveram seus pressupostos e exigências. Em se tratando do Relatório Final, os 

pressupostos figuram-se pelas conclusões e recomendações da CNV, e as exigências figuram-

se pelo reconhecimento, por parte da Instituição das Forças Armadas, de modo claro e direto, 

como legítimos e verdadeiros o teor das conclusões e as recomendações apresentadas, como 

defende a CNV (2014, p.965) “como elemento essencial à reconciliação nacional e para que 

essa história não se repita”; e, por conseguinte, também para a devida retificação da versão 

dos fatos e revisão histórica. 

Em seguida, a recomendação adquire um tom jurídico em consonância com as 

obrigações preceituadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (cf. capítulo II, 

p.19), que assim reza:   

 

Determinação, pelos órgãos competentes, da responsabilidade jurídica – criminal, 

civil e administrativa – dos agentes públicos que deram causa às graves violações de 

direitos humanos ocorridas no período investigado pela CNV, afastando-se, em 

relação a esses agentes, a aplicação dos dispositivos concessivos de anistia inscritos 

nos artigos da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, e em outras disposições 

constitucionais e legais. (CNV – Relatório, v.i, 2014, p.965) 

 

Desta maneira, a CNV considerou que constituem crimes contra a humanidade, 

imprescritíveis e não passíveis de anistia, corroborando a contestação da OAB mediante a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153 6/800) sobre a extensão 

da anistia a agentes públicos que deram causa a detenções ilegais e arbitrárias, tortura, 

execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres, o que é flagrantemente 
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incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, dadas a escala e a 

sistematicidade com que foram cometidos. Digno de nota sobre este assunto foi o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal em haver recusado esta tese (da 

responsabilidade jurídica, criminal, civil e administrativa dos agentes públicos) por larga 

maioria (sete votos a dois) quando do julgamento da ADPF nº 153 em 29 de abril de 2010, 

fundamentando-se em cláusulas pétreas da Constituição Federal do Brasil. Diante da 

gravidade dos desdobramentos que a recomendação exige para a sua admissão, 

reconhecimento e a célere aplicação, a CNV teceu sua fundamentação jurídica valendo-se, 

com acuidade, das experiências dos tribunais de outros países que enfrentaram situações 

semelhantes de violações dos direitos humanos e que contribuíram para a consolidação de 

parâmetros de proteção mínimos, que não podem ser desrespeitados por países signatários do 

Tratado Internacional dos Direitos Humanos, voltados à proteção da dignidade humana. Para 

tanto, a CNV teceu o seguinte argumento para a consecução de seu objetivo: 

 

Para a fundamentação de sua posição, a CNV considerou que, desde meados do 

século XX, em decorrência da investigação e do julgamento de violações cometidas 

durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a crescente internacionalização dos 

direitos humanos, com a consolidação de parâmetros de proteção mínimos voltados 

à proteção da dignidade humana. A jurisprudência e a doutrina internacionalistas são 

unânimes em reconhecer que os crimes contra a humanidade constituem violação ao 

costume internacional e mesmo de tratados sobre direitos humanos. A elevada 

relevância do bem jurídico protegido, nas hipóteses de crimes contra a humanidade, 

a abranger as práticas de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, 

desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres, requer dos Estados o 

cumprimento da obrigação jurídica de prevenir, investigar, processar, punir e reparar 

graves violações a direitos. A importância do bem protegido justifica o regime 

jurídico da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e da impossibilidade 

de anistia, determinado pela ordem internacional e decorrente da proteção à 

dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos, previstas pela 

Constituição brasileira (artigos 1º, III, e 4º, II), bem como da abertura desta ao 

direito internacional dos direitos humanos (artigo 5ºe 3º).  (CNV – Relatório, v.I, 

2014, p.965-966) 

 

Deste modo, a CNV interpretou os acontecimentos do período investigado e os 

considerou como de extrema gravidade, porque se configuraram como crimes contra a 

humanidade, razão pela qual a jurisprudência internacional endossa a total impossibilidade de 

a lei interna (lei de anistia) afastar a obrigação jurídica do Estado de investigar, processar, 

punir e reparar tais crimes, desobedecendo a normas explícitas de direitos humanos, nas quais 

a proibição manifesta-se absoluta e inderrogável nas práticas da tortura, das execuções, dos 

desaparecimentos forçados e da ocultação de cadáveres, tal como revelado pelos trabalhos da 

CNV e detalhado conforme depoimentos colhidos nas várias frentes de investigação. Sendo 

uma recomendação de extrema importância, a CNV ainda insere outras instruções para o 

embasamento jurídico de sua proposição, como segue:   
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Na qualidade de preceito de jus cogens, não pode sofrer nenhuma exceção, 

suspensão ou derrogação: nenhuma circunstância excepcional, seja estado de guerra, 

seja ameaça de guerra, instabilidade política interna, seja ainda qualquer outra 

emergência pública, poderá ser invocada como justificativa para a prática de tortura, 

desaparecimento forçado ou homicídio. Prevalece o dever jurídico do Estado de 

prevenir, processar, punir e reparar os crimes contra a humanidade, de modo a 

assegurar o direito à justiça e à prestação jurisdicional efetiva. A esse dever 

correspondem os direitos à justiça e à verdade, os quais abrangem o direito a uma 

investigação rápida, séria, imparcial e efetiva, e a que sejam instaurados processos 

voltados à responsabilização dos autores das violações, inclusive na esfera criminal, 

bem como o direito das vítimas e seus familiares à obtenção de reparação. (CNV – 

Relatório, v.I, 2014, p.966) 

 

 

A CNV resgatou o veredito da CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos), de 

24 de novembro de 2010, que responsabilizou o Brasil pelo desaparecimento de participantes 

da Guerrilha do Araguaia durante as operações militares da década de 1970 (caso Gomes 

Lund e outros vs. Brasil). A CIDH sustentou que as disposições da Lei de Anistia de 1979 são 

incompatíveis com a Convenção Americana dos Direitos Humanos e que as mesmas carecem 

de efeitos jurídicos, razão pela qual não podem seguir representando um obstáculo para a 

investigação de graves violações de direitos humanos, nem para a identificação e punição dos 

responsáveis. Essa Corte respaldou sua argumentação em vasta jurisprudência internacional, 

destacando também emblemáticas decisões judiciais que invalidaram leis de anistia na 

América Latina. Portanto, o resgate de tão importante decisão da CIDH pela Comissão, em 

relação ao desaparecimento de participantes da Guerrilha do Araguaia, contribui para que as 

medidas recomendadas pelo Relatório sejam acolhidas em sua totalidade.   

Ademais, a decisão da CNV em recomendar sobre a necessidade de responsabilização 

jurídica, criminal, civil e administrativa dos agentes públicos reitera a jurisprudência da CIDH 

sobre a matéria na América Latina, como no caso Barrios Altos vs. Peru (2001), no qual a 

Corte considerou que leis de autoanistia perpetuam a impunidade, obstruem o esclarecimento 

dos fatos, propiciam uma injustiça continuada, impedem às vítimas e a seus familiares o 

acesso à justiça e o direito de conhecer a verdade e de receber a reparação correspondente, o 

que constituiria uma afronta direta à Convenção Americana dos Direitos Humanos. 

Depreende-se, assim, que as leis de autoanistia configuram um ilícito internacional e 

sua revogação, uma forma de reparação não pecuniária. No mesmo sentido, no caso 

Almonacid Arellano vs. Chile (2006), a Corte decidiu pela invalidade de decreto-lei do 

período ditatorial, por implicar a denegação de justiça às vítimas e por afrontar os deveres do 

Estado de investigar, processar, punir e reparar graves violações de direitos humanos. No caso 

La Cantuta vs. Peru (2006), ao voltar a manifestar-se sobre as leis de anistia peruanas, a Corte 
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sustentou que “o aparato estatal foi indevidamente utilizado para cometer crimes de Estado, 

para, depois, encobrir tais crimes e manter seus agentes impunes. O jus cogens resiste aos 

crimes de Estado, impondo-lhe sanções”.  Em síntese, na América Latina, há significativa 

jurisprudência a respeito da imprescritibilidade e não aplicação de leis de anistia em relação a 

crimes de lesa-humanidade, como ilustram os casos de Argentina, Chile, Peru, Colômbia e 

Paraguai. 

A CNV (2014, p. 966-967), ainda fundamentando a legitimidade e a necessidade de 

responsabilização dos agentes do estado quanto aos crimes praticados durante o regime 

autoritário, apela para a racionalidade da Corte Interamericana na tratativa sobre a matéria ao 

postular que:  

leis de autoanistia constituem ilícito internacional; perpetuam a impunidade; e 

propiciam uma injustiça continuada, impedindo às vítimas e a seus familiares o 

acesso à justiça, em direta afronta ao dever do Estado de investigar, processar, julgar 

e reparar graves violações de direitos humanos. (CNV – Relatório, v.I, 2014, p.966-

967) 

 

Portanto, a perspectiva de Paul Ricoeur (1978, p. 7) sobre a interpretação de um dado 

texto, que defende que se deve “compreender um texto, compreendê-lo a partir de sua 

intenção, baseando-se no fundamento daquilo que ele pretende dizer”, e que “toda leitura de 

texto sempre é feita no interior de uma comunidade, de uma tradição ou de uma corrente de 

pensamento vivo, que desenvolvem pressupostos e exigência”, encontra aqui um sentido e um 

valor muito especiais, pois confirma o tratamento que deve ser dispensado às recomendações 

e ao próprio Relatório Final como um todo, no sentido de compreendê-lo para atendê-lo em 

sua inteireza e amplitude, isto é, em suas dimensões adequadas, sem prejuízo à intenção 

original do documento, qual seja, a de que a justiça finalmente seja feita.  

Nesta perspectiva, as recomendações se deslocam estrategicamente para outros 

campos da esfera de administração pública, visando alcançar agentes públicos ainda impunes 

quanto aos seus atos de graves violações praticados contra os direitos humanos, que se 

desdobraram na condenação do Estado. Neste intuito, assim reza a terceira recomendação 

(CNV – Relatório, v.I, 2014, p.967):“[3]Proposição, pela administração pública, de medidas 

administrativas e judiciais de regresso contra agentes públicos autores de atos que geraram a 

condenação do Estado em decorrência da prática de graves violações de direitos humanos”. 

Em seguida à recomendação terceira, encontram-se sua argumentação e os termos jurídicos 

para seu embasamento no sentido da sua efetiva aplicação no aspecto da legalidade. Assim diz 

o Relatório:  
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A condenação do Estado brasileiro ao pagamento de indenizações pela ocorrência de 

graves violações aos direitos humanos no período investigado pela CNV deveu-se ao 

reconhecimento oficial de condutas de agentes públicos que, mesmo à luz da 

legislação vigente à época dos fatos, foram manifestamente ilícitas, por exemplo, a 

prática de detenções arbitrárias e ilegais, da tortura, de execuções, de 

desaparecimentos forçados e de ocultação de cadáveres. Em conformidade com os 

princípios que regem a administração pública, cabe, em relação a esses agentes 

públicos, a proposição de medidas administrativas e judiciais que objetivem o 

ressarcimento ao erário público das verbas despendidas. A Constituição vigente 

(artigo 37, parágrafo 6º) prevê, como já faziam Constituições anteriores, o direito de 

regresso contra o agente público quando demonstrada a sua responsabilidade pessoal 

(dolo ou culpa) pelo ato ilícito. (CNV – Relatório, v.I, 2014, p.967) 

 

A fundamentação teórica recai sobre a pessoa do agente público que, confiando na 

autoridade e poder do Estado, agiu de forma criminosa ao ultrapassar os limites estabelecidos 

por lei quando do desempenho de suas funções, ainda que sob a prerrogativa do “poder” de 

polícia para questão de “segurança nacional”. Compreende-se que esta recomendação de 

punição aos agentes públicos que agiram de forma ilícita à “sombra” do Estado traz consigo 

um fator pedagógico, pois pode ensinar os atuais e os futuros agentes públicos a refletirem 

sobre os seus atos, considerando que a Lei não caduca, nem deixa de ser aplicada com rigor, 

ainda que o Estado e seus representantes legais venham a infringi-la por um determinado 

período. No dizer de Paul Ricoeur (1978, p. 276), “temos que recuperar o ato de existir, a 

posição do si em toda densidade de suas obras”; isso significa que não é possível agir 

inconscientemente, nem irrefletidamente, sem considerar que, antes do “fazer”, necessário se 

faz lembrar, contra o esquecimento propositado, os valores éticos e morais que legitimam toda 

e qualquer obra da pessoa humana e que há um fator de responsabilidade em relação à 

realização de cada uma delas. 

Em síntese, pode-se depreender que o fator simbólico das recomendações do Relatório 

Final até aqui analisadas exige o reconhecimento inequívoco de seu significado para que se 

tornem vetores de efetiva contribuição para a garantia dos direitos humanos e cidadania, e 

consequentemente, devido à relevância do teor político-histórico defendido nessas propostas e 

sugestões de recomendação, para que seja possível dar início ao processo de revisão da 

história recente do Brasil de maneira que seja superada a disputa entre a sociedade civil e a 

instituição das forças armadas. Por essa razão passa-se à análise da quarta recomendação, 

seguida de sua argumentação, em favor da unidade das celebrações cívico-históricas:  

 

Proibição da realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de 

1964: As investigações realizadas pela CNV comprovaram que a ditadura instaurada 

através do golpe de Estado de 1964 foi responsável pela ocorrência de graves 

violações de direitos humanos, perpetradas de forma sistemática e em função de 

decisões que envolveram a cúpula dos sucessivos governos do período. Essa 

realidade torna incompatível com os princípios que regem o Estado democrático de 
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direito a realização de eventos oficiais de celebração do golpe militar, que devem 

ser, assim, objeto de proibição. (CNV – Relatório, v.i., 2014, p.967) 

 

Apesar de a ênfase da recomendação recair sobre a proibição de celebração da data de 

31 de março de 1964, torna-se patente a ressignificação que se atribui a essa data, pois, para a 

sociedade civil, denomina-se “golpe militar” ou, considerando-se o apoio e o 

comprometimento de grande parte da classe empresarial, “golpe civil-militar”. Mas para a 

instituição das Forças Armadas foi a “revolução democrática” ou “Redentora”, como dizem 

os militares da reserva. Em 2014 houve comemorações ao também denominado “fato 

histórico”3 por parte de militares da reserva, contrariando recomendações expressas da 

presidente Dilma Rousseff enquanto a CNV realizava ainda o seu relatório. Percebe-se, 

quanto à não celebração da data, uma compreensão conflitante entre a CNV e o pensamento 

dos militares, tanto da ativa como da reserva, e, ainda, entre o pensamento de parte da 

sociedade civil.  

O processo de revisão histórica a ser desenvolvido certamente tangencia esta questão 

da não aceitação da nova versão oficial mesmo que seja bem fundamentada, porque, além dos 

fatos objetivos levantados pela CNV, há também um campo vasto de subjetividades vividas 

sob uma ideologia dominante que os fazia acreditar no regime e no sistema de repressão aos 

“terroristas” inimigos da Pátria. Neste sentido, Jürgen Habermas (2012, v.I, p. 429) preconiza, 

sobre a problemática da liberdade como “um palco de conflitos, tão logo diferentes esferas 

culturais de valor passem a ocupar a um só tempo os mesmos campos institucionais, de modo 

que, no mesmo local, passem a concorrer entre si processos de racionalização de tipos 

diversos.” Desse modo, Habermas conclui que não há como assegurar a unidade do mundo da 

vida diante da multiplicidade das situações sociais de ação e das esferas da vida.  

Conclui-se, portanto, que, apesar de serem reconhecidas as várias possibilidades de 

versões da história, como característica da liberdade democrática, o Estado democrático de 

direito não pode negar-se a garantir, mediante sua prerrogativa de poder, a revisão histórica 

como desdobramento do Relatório Final da CNV, que se debruçou sobre a questão da 

memória e da verdade, temas inseridos no eixo orientador VI do PNDH 3, para “investigação 

do passado como ação fundamental para a construção da cidadania”, independentemente de 

aceitação unívoca e homogênea, por parte da sociedade civil e da instituição das Forças 

Armadas, dos seus resultados e recomendações. Ademais, dentre as características próprias da 

democracia encontra-se o governo do consenso como parte integrante das regras 

                                                 
3 Para maior esclarecimento sobre os termos, disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-

orienta-defesa-a-nao-comemorar-os-50-anos-do-golpe-militar,1140999 – acessado em 17 de nov. 2015. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-orienta-defesa-a-nao-comemorar-os-50-anos-do-golpe-militar,1140999
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-orienta-defesa-a-nao-comemorar-os-50-anos-do-golpe-militar,1140999
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democráticas, como postula Agnes Heller (1998, p.141): “O consenso só pode ser alcançado 

pelo domínio da maioria [...] O domínio da maioria significa opressão para as minorias, na 

forma de uma sistemática discriminação social, ou o silenciamento político da minoria que 

discorda.” Deste modo, dentro das regras da democracia, o Estado democrático, valendo-se de 

prerrogativas que lhe dão legitimidade, deve acolher as recomendações e implementar as 

medidas cabíveis para a revisão histórica da República Federativa do Brasil no período 

abarcado, segundo os dados do Relatório da CNV.   

Em prossecução, a quinta recomendação contempla um aspecto de renovação da 

formação para as próximas gerações do contingente das Forças Armadas, a partir de sua 

própria admissão nos concursos de ingresso e dos processos de avaliação contínua, dando-se 

ênfase à formação embasada no conhecimento dos preceitos da democracia e dos direitos 

humanos. Assim reza a quinta recomendação e sua respectiva argumentação: 

 

‘Reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de avaliação contínua nas 

Forças Armadas e na área de segurança pública, de modo a valorizar o 

conhecimento sobre os preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos.’ É 

necessário que a formação dos integrantes das Forças Armadas e dos órgãos de 

segurança pública seja precedida por processos de recrutamento que levem em conta 

o conhecimento dos candidatos sobre os princípios conformadores do Estado 

democrático de direito e sobre os preceitos teóricos e práticos relacionados à 

promoção dos direitos humanos. Também nos processos de avaliação contínua a que 

os efetivos dessas forças e órgãos são submetidos, esse conhecimento deve ser 

considerado, de modo a assegurar a compatibilidade de sua atuação com aqueles 

princípios e preceitos fundamentais. (CNV – Relatório, v.I, 2014, p.967) 

 

Desse modo, esta recomendação exige uma compreensão mais profunda de sua 

natureza estratégica e sua significação de caráter preventivo, ao postular a reformulação de 

conteúdo das áreas de conhecimento, passando, a partir de agora, a incluir aquelas áreas que 

são características dos princípios democráticos e dos direitos humanos, visando-se ao 

comprometimento das novas gerações do contingente militar e dos futuros agentes de 

segurança pública alinhados a esses valores fundamentais do Estado democrático de direito. A 

recomendação prima pelo aspecto objetivo do conhecimento dos preceitos apontados, 

acreditando numa eficaz influência desses valores na dimensão subjetiva de cada novo 

integrante, de modo a promover ou alcançar uma comunicação intersubjetiva desses valores 

como lastro de uma nova cultura e sua perenização. 

Neste sentido, a recomendação em termos de formação de uma nova mentalidade pelo 

viés da cultura encontra apoio na teoria do agir comunicativo de J. Habermas (2012, v.ii 

p.397) ao afirmar que “Agir no quadro de uma cultura significa que os participantes da 

interação extraem interpretações de um estoque de saber garantido culturalmente e partilhado 
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intersubjetivamente, a fim de se entenderem sobre sua situação e, a partir dessa base, buscar 

seus respectivos fins”. Desta forma, Habermas fornece uma perspectiva conceitual do agir 

orientado pelo entendimento; a apropriação interpretativa de conteúdos culturais transmitidos 

(preceitos e valores da democracia e dos direitos humanos) apresenta-se como o ato pelo qual 

a determinação cultural do agir se realiza. Por isso, o significado da recomendação pode ser 

interpretado como uma concepção de cunho cultural, provida de um potencial formador de 

racionalidade tanto objetiva, pelos preceitos e valores contemplados, quanto subjetiva, devido 

ao fato de serem internalizados como procedimento característico da assimilação cultural 

quando sob influência de nova cultura. 

Demonstrando um raciocínio gradual para a consecução de seus objetivos no intuito de 

se transformar radicalmente a mentalidade a partir da questão histórica, a CNV, em sua sexta 

recomendação, primou pela reforma do conteúdo programático de ensino e sua respectiva 

argumentação para o fim de assegurar uma cultura, no dizer de Habermas (2012, v ii, p. 402), 

“com a função formadora do contexto, neste caso amparada pelas ordens institucionais 

decisivas para a constituição do pano de fundo do mundo da vida”. Eis os termos da 

recomendação:  

 

Modificação do conteúdo curricular das academias militares e policiais, para 

promoção da democracia e dos direitos humanos. O conteúdo curricular dos cursos 

ministrados nas academias militares e de polícia deve ser alterado, considerando 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), a fim de enfatizar o 

necessário respeito dos integrantes das Forças Armadas e dos órgãos de segurança 

pública aos princípios e preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos. Tal 

recomendação é necessária para que, nos processos de formação e capacitação dos 

respectivos efetivos, haja o pleno alinhamento das Forças Armadas e das polícias ao 

Estado democrático de direito, com a supressão das referências à doutrina de 

segurança nacional. (CNV – Relatório, v.I, 2014, p.967-968) 

 

Dessa maneira, a CNV busca, por meio desta recomendação, remover por completo 

toda a base de orientação institucional embasada na doutrina de segurança nacional que, no 

período do regime militar (1964-1985), ordenava o contingente militar a agir de forma 

beligerante contra tudo que significasse, de acordo com a doutrina de segurança nacional, uma 

ameaça à Pátria. O problema da doutrina de segurança nacional foi que, na prática, ela passou 

a conferir legitimidade para que a força militar e de segurança pública agissem 

arbitrariamente em relação às pessoas, amparados, muitas vezes, em informações vagas e até 

mesmo anônimas: por exemplo, quando alguém delatava um cidadão por meio de um simples 

bilhete escrito à mão ou ainda simplesmente por meio de um telefonema feito de qualquer 

aparelho público. Além da forma inconsistente da delação, ainda vale a pena atentar para os 

motivos da delação, que também, muitas vezes, eram até risíveis: por exemplo, delatar alguém 
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simplesmente pelo fato de estar portando qualquer livro de capa vermelha, e, a partir da “cor 

vermelha”, associar a pessoa ao partido comunista ou a algum grupo “terrorista”, termo 

preferido para justificar os atos de violência contra os cidadãos nas condições abordadas.  

O resultado da prática dessa doutrina de segurança nacional foi catastrófico e 

provocou a formulação da sétima recomendação da CNV, que a apresentou nos seguintes 

termos: 

 
Retificação da anotação da causa de morte no assento de óbito de pessoas mortas em 

decorrência de graves violações de direitos humanos. Em conformidade com o 

direito à verdade, a Defensoria Pública dos estados ou outros órgãos que cumpram 

essa função, o Ministério Público e o Poder Judiciário, mediante requerimento dos 

interessados, deverão proceder de modo célere à determinação da retificação da 

anotação da causa de morte no assento de óbito de mortos em decorrência de graves 

violações de direitos humanos, nos termos da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 

1995, conforme os precedentes dos casos Vladimir Herzog e Alexandre Vannucchi 

Leme, nos quais foi requerente a própria CNV. (CNV – Relatório, v.I, 2014, p.968) 

 

O encadeamento dos fatos permite um desdobramento natural em prol da verdade, se 

assim for admitida a recomendação da CNV. Assim como os subterfúgios são criados para 

encobrir uma verdade, a admissão de uma denúncia firmada na verdade pelas evidências 

colhidas produz um efeito colateral totalmente desestruturador para um sistema que se 

fundamentava em bases falsas. Nos casos emblemáticos de retificação mencionados pela 

CNV, em que ela mesma foi a requerente, a versão oficial do Estado era que, em 17 de março 

de 1973, Alexandre Vannucchi Leme havia se lançado contra um carro e fora atropelado 

enquanto fugia da delegacia da rua Bresser, em S. Paulo. Mais tarde, em julho de 1973, diante 

de desmentidos dados por presos políticos, foi dada outra versão, Alexandre Vannucchi Leme 

teria cometido suicídio com lâmina de barbear enquanto estava preso.  

No caso mais conhecido, o de Vladimir Herzog, a versão oficial também veiculada 

pelo Estado foi a de morte por suicídio, versão respaldada em uma fotografia, simulando a 

veracidade da informação, com o corpo de Vladimir dependurado pelo pescoço por uma tira 

de pano amarrada à grade da janela de uma das celas do Destacamento de Operações Internas 

- Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI- II Exército) de São Paulo. Estes foram, 

entre tantos outros mortos pela tortura, os que se tornaram centrais como símbolo na luta 

pela anistia que mobilizou o País de forma massiva a partir de maio de 1977. A recomendação 

de assegurar o direito à retificação da anotação da causa de morte no assento de óbito de 

pessoas mortas em decorrência de graves violações de direitos humanos significa também um 

forte elemento de reconciliação, pelo fato de se estabelecer a verdade numa questão muito 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anistia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
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cara à família e à sociedade: a verdadeira causa mortis dos atingidos, tanto civis quanto 

militares.  

Desse modo, seguindo uma lógica de consequências, se os registros quanto às causas 

das mortes precisam ser retificados, então era necessária ainda outra retificação, cujo teor foi 

o assunto da oitava recomendação, que assim reza:  

 

Retificação de informações na Rede de Integração Nacional de Informações de 

Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Rede Infoseg) e, de forma geral, nos 

registros públicos. 24. Impõe-se excluir da Rede de Integração Nacional de 

Informações de Segurança. Pública, Justiça e Fiscalização (Rede Infoseg), bem 

como nos demais registros relacionados à área de segurança pública, informações 

que envolvam registros de atos de perseguição política e de condenação na Justiça 

Militar ocorridos no período de 1946 a 1988. A manutenção dessas informações 

penaliza vítimas de violações aos direitos humanos, quando sua condição de vítima 

já foi, inclusive, objeto de reconhecimento pelo Estado brasileiro por meio de 

diferentes procedimentos. Adicionalmente, devem ser adotados procedimentos para 

desenvolvimento de sistemas de registro de informações que contribuam para a 

promoção dos direitos humanos, como a manutenção de banco que contenha 

amostra do DNA de toda pessoa sepultada sem identificação, de modo que seus 

restos mortais possam vir a ser localizados por seus familiares. (CNV – Relatório, 

v.I, 2014, p.968) 

 

  

A recomendação prima pela proteção da dignidade da memória das vítimas que ainda 

figuram como “terroristas”, “subversivos” e outros designativos falsos nos registros da Rede 

de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização. A 

premissa da retificação repousa na seguinte linha de raciocínio: “se a Rede Infoseg foi capaz 

de se articular para fazer os registros, deve igualmente desfazê-los com a mesma celeridade e 

eficiência.” E isto, reconhece-se, é possível e necessário como reparação moral como 

significado último, o significado que advém de uma interpretação simbólica sem permitir 

equívocos de entendimento para o atendimento de suas exigências precípuas em matéria de 

justiça decorrente da tomada de consciência histórica, conforme defende Hans-Georg 

Gadamer (2011, v I, p.400): “a consciência histórica de ver o passado em seu próprio ser, não 

a partir de nossos padrões e preconceitos contemporâneos, mas a partir de seu próprio 

horizonte histórico.”.  

Não há como subestimar o valor e pertinência desta recomendação, porque ela trata da 

reparação do ultraje às vítimas, considerando-se os fatos em seu contexto e horizonte 

históricos, a partir dos quais eles são compreendidos em suas verdadeiras medidas.  Neste 

aspecto, o tempo decorrido não minimiza o caráter bárbaro dessas medidas de segurança 

tomadas pelo regime militar, porque a CNV, pensando na consolidação dos preceitos do 

Estado democrático de direito, lança seu olhar para o estado de coisas na atual conjuntura do 

modus operandi da segurança pública e tece a nona recomendação como uma medida 
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saneadora e preventiva das violações de direitos humanos pelos agentes públicos de segurança 

no território nacional. A nona recomendação do relatório da CNV reza: 

 

Criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura. Identificada nas 

investigações conduzidas pela CNV como uma das graves violações de direitos 

humanos que ocorreram de forma generalizada e sistemática na ditadura militar, a 

tortura continua sendo praticada no Brasil, notadamente em instalações policiais. 

Isso se deve até mesmo ao fato de que sua ocorrência nunca foi eficazmente 

denunciada e combatida pela administração pública. Recomenda-se, portanto, a 

criação de mecanismos, inclusive comitês, para prevenção e combate à tortura em 

todos os estados da Federação, com a participação da sociedade civil, conforme 

preceituado na Lei nº12. 847/2013, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura e criou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. (CNV – Relatório, v.I, 

2014, p.968) 

 

Desse modo, a CNV torna patente sua intenção de denunciar a tortura como método 

ainda praticado, como um resquício do regime militar, em instalações policiais, razão pela 

qual insere sua argumentação tomando como premissa o fator impunidade como causa para a 

permanência desta prática (a tortura) pelas forças policiais civil e militar.  O significado desta 

recomendação torna-se mais forte pelo fato de demonstrar sua efetivação eficaz não só 

mediante a participação do Estado, como culturalmente a nossa sociedade espera, mas 

também com a participação desta mesma sociedade civil de forma organizada e engajada em 

sua implementação, embasada estrategicamente na moral e no direito.  

Segundo Jürgen Habermas (2012, v.II, p 313), “A moral e o direito têm como 

especialidade represar conflitos escancarados, a fim de que a base do agir orientado pelo 

entendimento – e, com isso, a integração social do mundo da vida, não seja prejudicada. Eles 

asseguram um ulterior nível de consenso.” Assim instituídos esses mecanismos de prevenção 

e combate à tortura, será possível recorrer à moral e ao direito quando fracassar o mecanismo 

de entendimento na esfera da comunicação cotidiana, regulada por normas, isto é, quando a 

coordenação das ações, prevista para o caso normal, não acontecer, abrindo espaço para o 

risco de um confronto violento como bem demonstrado quando das rebeliões nos presídios 

superlotados em nosso país ou situações similares de conflito entre a população e a polícia 

militar.  

Paralelamente a isto, a recomendação seguinte (dez) visa a uma desvinculação total 

dos serviços que expedem os laudos periciais nos casos de óbito, lesões corporais e outros que 

evolvam o campo das perícias técnicas para a elucidação de eventos que possam configurar 

crimes. A CNV preconiza, nos seguintes termos:  

      
Desvinculação dos institutos médicos legais, bem como dos órgãos de perícia 

criminal, das secretarias de segurança pública e das polícias civis. Recomenda-se a 
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criação, nos estados da Federação, de centros avançados de antropologia forense e a 

realização de perícias que sejam independentes das secretarias de segurança pública 

e com plena autonomia ante a estrutura policial, para conferir maior qualidade na 

produção de provas técnicas, inclusive no diagnóstico de tortura. (CNV – Relatório, 

v.I, 2014, p.968-969) 

 

Os casos de laudos forjados despachados por peritos e médicos legistas durante o 

regime militar foram tão numerosos quanto o número de vítimas, por isso o significado desta 

recomendação demonstra uma linha de ação totalmente inovadora em relação a esses serviços 

essenciais para a produção de provas técnicas por intermédio da criação de centros avançados 

de antropologia forense e a realização de perícias desvinculadas administrativamente das 

secretarias de segurança pública, conferindo total autonomia em relação à instituição policial, 

para garantir lisura na produção de provas técnicas e a respectiva redução a termo, 

fornecendo os dados específicos das causas e diagnósticos nos laudos expedidos.   

A CNV procura, por meio desta medida, corrigir uma deficiência detectada nos laudos 

das vítimas do regime militar, como, por exemplo, nos casos de Vladimir Herzog e Alexandre 

Vannucchi Leme, os quais receberam em seus assentamentos de óbito anotações inverídicas 

da causa mortis, por meio das quais omitiram a tortura sofrida como motivo principal de suas 

mortes. Neste caso, o significado desta recomendação converge com o conceito de sistema 

social, defendido por Habermas, com subsistemas que podem ser exemplificados por meio de 

instituições significativas. Sobre o conceito de sistema social Habermas (2012, p.441) 

preconiza que:  

Toda instituição tem de selecionar fins e persegui-los (grifo nosso), para que possa 

mediar entre as orientações axiológicas dos membros e os limites externos; toda 

instituição precisa ordenar normativamente interações por meio das relações entre 

membros, e toda instituição é obrigada a buscar legitimação lançando mão de 

valores reconhecidos.   

 

Decorre disso, portanto, que as instituições como a empresa, a administração do 

Estado (política), o Direito, a Igreja e a família devem atuar segundo o conceito do agir 

comunicativo normativamente, em que, para Habermas (2012, p.441), “sua pretensão de 

validade com a qual ela (norma) se apresenta é reconhecida pelos atingidos, e esse 

reconhecimento intersubjetivo fundamenta a validade social da norma.” Configura-se, deste 

modo, o parâmetro para que os agentes das várias instituições possam esperar uns dos outros 

que cada um deles, em situações correspondentes, oriente seu agir segundo valores 

preceituados de maneira normativa para todos os casos, não se admitindo, em hipótese 

alguma, que as mesmas sejam tolhidas de suas prerrogativas ou fiquem “reféns” dos órgãos de 

segurança pública, impedidas de agir livremente, conforme constatado na atual vinculação dos 

institutos médicos legais, bem como dos órgãos de perícia criminal, das secretarias de 
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segurança pública e das polícias civis onde os laudos foram realizados, durante o regime 

militar, segundo o interesse do governo autoritário. 

Em prossecução, seguindo um encadeamento lógico de raciocínio, o Relatório Final 

recomenda o fortalecimento das Defensorias Públicas, visando à proteção dos direitos 

humanos e tendo por ponto de referência histórico o contexto das graves violações desses 

direitos durante o regime militar, contexto este que permanece até aos dias atuais devido ao 

fator - reiterado - da impunidade. Assim, a CNV, em sua décima primeira recomendação, 

postula a medida nos seguintes termos:   

Fortalecimento das Defensorias Públicas. No contexto das graves violações de 

direitos humanos investigadas pela CNV, sobressaiu a percepção de que a 

dificuldade de acesso dos presos à Justiça facilitou grandemente a possibilidade de 

que fossem vítimas de abusos, por ação ou omissão da administração pública. Como 

esse quadro subsiste nos dias de hoje, recomenda-se o fortalecimento das 

Defensorias Públicas, criadas constitucionalmente para o atendimento da população 

de baixa renda e revestidas das condições institucionais para propiciar maior 

proteção às pessoas detidas. O contato pessoal do defensor público com o preso nos 

distritos policiais e no sistema prisional é a melhor garantia para o exercício pleno 

do direito de defesa e para a prevenção de abusos e violações de direitos 

fundamentais, especialmente tortura e maus-tratos. (CNV – Relatório, v.I, 2014, 

p.969) 

 

Neste momento, a CNV demonstra entender a necessidade de mudanças de valores e 

de atitudes que devem formar o novo ambiente político-social, valendo-se de instituições 

vinculadas ao Poder Judiciário para a efetivação definitiva da transição dos temas (problemas) 

da “velha política”, como os da segurança interna e militar, para o atendimento das demandas 

do Estado democrático de direito, a “nova política”, cujos temas são “os problemas da 

qualidade de vida, dos direitos iguais, da autorrealização individual, da participação e dos 

direitos humanos” (HABERMAS, 2012, p.707). O significado desta recomendação, de caráter 

defensivo, não admite ambiguidade interpretativa devido a sua vinculação ao histórico 

passado-presente de acontecimentos investigados no campo das violações dos direitos 

humanos. As violações dos direitos humanos aconteceram no passado, mas ainda persistem e 

demandam que se reconheça o problema como atitude fundamental para se desfazer o lastro 

de continuidade dessa prática nos sistemas prisionais. Isso deve ser feito por intermédio do 

fortalecimento das instituições em apreço para garantir a integridade física, moral e 

psicológica das pessoas detidas.  

Desta maneira, a CNV estrategicamente insere em suas recomendações um projeto de 

fortalecimento das Defensorias Públicas e, ampliando o horizonte de visão quanto aos direitos 

humanos, incita, em seu relatório, a um projeto de dignificação do sistema prisional e do 

tratamento dado ao preso, denunciando a estrutura prisional brasileira como uma estrutura 
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onde a situação é de profundo desrespeito aos direitos humanos. Aponta, ainda, a 

superpopulação prisional e associa-a ao uso pouco disseminado de penas alternativas e a 

ausência efetiva de políticas voltadas à reintegração social dos presos como fatores que 

induzem a população carcerária à falta de perspectiva. Os presídios, argumenta a CNV, são 

locais onde a violação múltipla desses direitos ocorre sistematicamente, sendo, inclusive, o 

questionamento desse quadro feito até mesmo por órgãos internacionais. Em extensão, essa 

mesma situação, segundo o relatório, também se verifica nas instituições destinadas ao 

acolhimento de crianças e adolescentes infratores. Assim, reunindo as informações dos 

acontecimentos desumanos ocorridos dentro dos órgãos públicos de segurança, a CNV 

preconiza, entre outras medidas, a necessidade de abolir e proibir em todo território nacional, 

com o reforço de expresso mandamento legal, os procedimentos vexatórios e humilhantes 

pelos quais passam crianças, idosos, mulheres e homens, na condição de visitantes de 

familiares encarcerados, obrigados a ficar completamente nus e a ter seus órgãos genitais 

inspecionados.  

Neste amplo contexto, o Relatório Final recomenda especial atenção à adoção de 

medidas que dignifiquem os presídios, promovendo-se o respeito aos direitos humanos e 

ratificando o princípio de que o poder punitivo é exclusivo do Estado, mas que tal poder deve 

ser exercido nos marcos do Estado democrático de direito. Ainda, para o pleno 

estabelecimento e exercício de suas funções, recomenda ainda: a) Instituição legal de 

ouvidorias externas no sistema penitenciário e nos órgãos a ele relacionados, entendendo-

se que a criação de ouvidorias externas como instrumento de fiscalização e controle social do 

sistema penitenciário e dos órgãos a ele relacionados, polícias, Defensorias Públicas, 

Ministério Público e órgãos judiciais, deve ser adotada como uma política pública, com vistas 

ao aperfeiçoamento das instituições e de sua governança. Os ouvidores devem ser escolhidos 

com a participação da sociedade civil, ter independência funcional e contar com as 

prerrogativas e a estrutura necessárias ao desempenho de suas atribuições; b) Fortalecimento 

de Conselhos da Comunidade para acompanhamento dos estabelecimentos penais, 

previstos na Lei nº7. 210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), em que os 

Conselhos da Comunidade devem ser obrigatoriamente instalados em todas as comarcas do 

país que tenham varas de execução penal, com a finalidade de promover o acompanhamento 

de estabelecimentos penais cuja composição deve ser definida em processo público e 

democrático; c) Garantia de atendimento médico e psicossocial permanente às vítimas de 

graves violações de direitos humanos, cuja pertinência se justifica pelo que as investigações 

conduzidas pela CNV demonstraram, que as vítimas de graves violações de direitos humanos 
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estão sujeitas a sequelas que demandam atendimento médico e psicossocial contínuo, por 

meio da rede articulada intersetorialmente e da capacitação dos profissionais de saúde para 

essa finalidade específica, cabendo à administração pública o dever de garantir a efetividade 

desse atendimento; d) Promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos na 

educação, cujo compromisso da sociedade com a promoção dos direitos humanos deve estar 

alicerçado na formação educacional da população. Assim, deve haver preocupação, por parte 

da administração pública, com a adoção de medidas e procedimentos para que, na estrutura 

curricular das escolas públicas e privadas dos graus fundamental, médio e superior, sejam 

incluídos, nas disciplinas em que couberem, conteúdos que contemplem a história política 

recente do País e incentivem o respeito à democracia, à institucionalidade constitucional, aos 

direitos humanos e à diversidade cultural; e) Apoio à instituição e ao funcionamento de 

órgão de proteção e promoção dos direitos humanos, entendendo que a experiência 

internacional e brasileira demonstra que a efetividade da proteção e promoção dos direitos 

humanos se encontra diretamente relacionada à existência de uma rede de organismos 

públicos que tenha esses objetivos por finalidade específica. No âmbito dos estados e 

municípios, devem ser estimulados a criação e o apoio ao funcionamento de secretarias de 

direitos humanos, que, atuando na esfera de decisão da administração pública, possam 

desenvolver e coordenar ações de proteção e promoção, e, na esfera específica da investigação 

de graves violações de direitos humanos ocorridas ao longo da história do Brasil, deve haver a 

valorização dos órgãos já existentes – o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), a 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) e a Comissão de 

Anistia, promovendo-se as reformas no arcabouço normativo que rege esses entes, com a 

finalidade de aprimoramento das condições para sua atuação. A administração pública, 

semelhantemente, nos seus diversos níveis, deve apoiar a atuação das comissões da verdade 

estaduais, municipais e setoriais que foram criadas no período de funcionamento da CNV e 

cuja duração perdurará mesmo com a extinção da Comissão Nacional.  

O excurso a ser apresentado mais abaixo revelará, no entanto, até onde a CNV 

pretende promover transformações no âmbito das Reformas Constitucionais e Legais e, 

depois, no campo das Medidas de Seguimento das Ações e Recomendações expressas no 

relatório final envolvendo os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como segue: a) 

Revogação da Lei de Segurança Nacional - Lei nº7. 170, de 14 de dezembro de 1983, que 

fora adotada ainda na ditadura militar e reflete as concepções doutrinárias que prevaleceram 

no período de 1964 a 1985. A CNV faz lembrar que a Constituição de 1988 inaugurou uma 

nova era na história brasileira, configurando a República Federativa do Brasil como Estado 
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democrático de direito, fundado, entre outros princípios, na promoção dos direitos humanos. 

Considerando-se irreversível essa transformação do cenário político, impõe-se a revogação da 

Lei de Segurança Nacional em vigor e sua substituição por legislação de proteção ao Estado 

democrático de direito;  

b) Aperfeiçoamento da legislação brasileira para tipificação das figuras penais 

correspondentes aos crimes contra a humanidade e ao crime de desaparecimento 

forçado, tendo-se em consideração o direito internacional dos direitos humanos, que 

identificou, por meio de tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, entre eles o Estatuto 

de Roma, constitutivo do Tribunal Penal Internacional, condutas cuja gravidade é extrema e 

que não podem ser admitidas em nenhuma circunstância. Nesse sentido, defende a CNV, 

recomenda-se o aperfeiçoamento da legislação brasileira para que os tipos penais 

caracterizados internacionalmente como crimes contra a humanidade e a figura criminal do 

desaparecimento forçado sejam plenamente incorporados ao direito brasileiro, inclusive com a 

estipulação legal das respectivas penas. A previsão legal do desaparecimento forçado como 

tipo penal autônomo é, como afirmou a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

Gomes Lund e outros versus Brasil, uma obrigação imposta ao Estado brasileiro pelo Direito 

Internacional dos Direitos Humanos (artigo 2º da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, artigo 3ºda Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de 

Pessoas e artigo 4º da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 

Desaparecimentos Forçados). O pronto cumprimento do dever de criar um tipo penal 

autônomo, que contemple o caráter permanente desse crime, até que se estabeleça o destino 

ou paradeiro da vítima e se obtenha a certificação sobre sua identidade, é fundamental para a 

coibição do desaparecimento forçado, uma prática ainda presente no Brasil;  

c) Desmilitarização das polícias militares estaduais, entendendo a CNV que a 

atribuição de caráter militar às polícias militares estaduais, bem como sua vinculação às 

Forças Armadas, emanou de legislação da ditadura militar, que restou inalterada na 

estruturação da atividade de segurança pública fixada na Constituição brasileira de 1988. Essa 

anomalia vem perdurando e tem, como consequência, que não só não haja a unificação das 

forças de segurança estaduais, mas que parte delas ainda funcione a partir desses atributos 

militares, incompatíveis com o exercício da segurança pública no Estado democrático de 

direito, cujo foco deve ser o atendimento ao cidadão, razões pelas quais se torna necessário 

promover as mudanças constitucionais e legais que assegurem a desvinculação das polícias 

militares estaduais das Forças Armadas e que acarretem a plena desmilitarização desses 

corpos policiais, com a perspectiva de sua unificação em cada estado;  
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d) Extinção da Justiça Militar estadual: de forma consentânea com a recomendação 

proposta no item anterior, a desmilitarização das polícias estaduais deve implicar a completa 

extinção dos órgãos estaduais da Justiça Militar ainda remanescentes. Reforma constitucional 

deve ser adotada com essa finalidade, resultando na previsão unicamente da Justiça Militar 

federal, cuja competência, conforme ressaltado no item subsequente, deverá alcançar apenas 

os efetivos das Forças Armadas;  

e) Exclusão de civis da jurisdição da Justiça Militar federal: Ainda com o 

propósito de circunscrever a competência da Justiça Militar aos efetivos das Forças Armadas, 

além da extinção da vertente estadual desse corpo judiciário, deverá ser promovida mudança 

normativa para exclusão da jurisdição militar sobre civis, verdadeira anomalia que subsiste da 

ditadura militar. Assim, a Justiça Militar, cuja existência deve se restringir ao plano federal, 

deverá ter sua competência fixada exclusivamente para os casos de crimes militares 

praticados por integrantes das Forças Armadas;  

f) Supressão, na legislação, de referências discriminatórias das 

homossexualidades: Recomenda-se alterar a legislação que contenha referências 

discriminatórias das homossexualidades, sendo exemplo o artigo 235 do Código Penal 

Militar, de 1969, do qual se deve excluir a referência à homossexualidade no dispositivo que 

estabelece ser crime “praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, 

homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar”. A menção revela a 

discriminação a que os homossexuais estão sujeitos no âmbito das Forças Armadas; 

g) Alteração da legislação processual penal para eliminação da figura do auto de 

resistência à prisão: Recomenda-se alterar a legislação processual penal para que as lesões e 

mortes decorrentes de operações policiais ou de confronto com a polícia sejam registradas 

como “lesão corporal decorrente de intervenção policial” e “morte decorrente de intervenção 

policial”, substituindo os termos “autos de resistência” e “resistência seguida de morte”, 

respectivamente;  

h) Introdução da audiência de custódia, para prevenção da prática da tortura e 

de prisão ilegal: Criação da audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro para 

garantia da apresentação pessoal do preso à autoridade judiciária em até 24 horas após o ato 

da prisão em flagrante, em consonância com o artigo 7ºda Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), à qual o Brasil se vinculou em 1992. 

Por último, a CNV, reconhecendo o limite temporal de sua vigência, recomenda 

quatro medidas para o acompanhamento e prosseguimento de suas ações e recomendações:  
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1) Estabelecimento de órgão permanente com atribuição de dar seguimento às 

ações e recomendações da CNV: A atividade da CNV gerou avanço significativo, mas não 

esgotou a possibilidade de obtenção de resultados na investigação das graves violações de 

direitos humanos ocorridas no período de 1946 a 1988. As perspectivas abertas com esse 

trabalho e o grande volume de informações colhidas indicam a conveniência de 

estabelecimento de um órgão de seguimento com funções administrativas, com membros 

nomeados pela Presidência da República, representativos da sociedade civil, que, em sintonia 

com órgãos congêneres já existentes, como o CNDH, a CEMDP e a Comissão de Anistia, 

deverá dar sequência à atividade desenvolvida pela CNV, especialmente para: a) dar 

continuidade à apuração dos fatos e à busca da verdade sobre a prática de detenções ilegais e 

arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres; b) 

prosseguir na investigação de eventos e condutas cuja apuração não pôde ser concluída pela 

CNV, como os casos de massacres de trabalhadores durante o regime militar e o apoio 

dispensado por empresas e empresários para a criação e o funcionamento de estruturas 

utilizadas na prática de graves violações de direitos humanos; c) cooperar, complementar e 

coordenar atividades de investigação documental com pessoas, instituições e organismos, 

públicos e privados, com finalidades de assessoramento, intercâmbio e divulgação de 

informação; d) organizar, coordenar e promover atividades de informação sobre as graves 

violações de direitos humanos no país e no exterior; e) monitorar o cumprimento das 

recomendações da CNV, com acesso ilimitado e poderes para requisitar informações, dados e 

documentos de órgãos e entidades do poder público, ainda que classificados em qualquer grau 

de sigilo, constituindo grupos de trabalho e pesquisa e instalando escritórios nas unidades 

federadas onde forem necessários; f) apoiar as medidas de reparação coletiva pelas graves 

violações sofridas pela população camponesa no período investigado pela CNV, com ênfase 

na ampliação de políticas públicas para garantir o acesso à terra e a reforma agrária; g) apoiar 

as medidas de reparação coletiva pelas graves violações sofridas pelos povos indígenas no 

período investigado pela CNV, com ênfase na regularização, desintrusão e recuperação 

ambiental de suas terras; h) apoiar as medidas de políticas públicas destinadas a prevenir 

violação de direitos humanos e assegurar sua não repetição.  

2) Prosseguimento das atividades voltadas à localização, identificação e entrega 

aos familiares ou pessoas legitimadas, para sepultamento digno, dos restos mortais dos 

desaparecidos políticos: As dificuldades encontradas pela CNV para a localização dos restos 

mortais dos desaparecidos políticos indicam a necessidade de que os órgãos competentes 

sejam dotados dos recursos necessários para o prosseguimento e a intensificação dessa 
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atividade de busca. Devem ser realizadas diligências aptas a propiciar a localização e 

identificação dos restos mortais das pessoas que foram executadas por motivos políticos, que 

permanecem em locais desconhecidos ou incertos. É necessário, ainda, que se confira 

tratamento respeitoso e adequado às ossadas já localizadas e recolhidas, que se encontram sob 

a guarda do Estado ou de instituições por ele delegadas, adotando-se as medidas necessárias 

para garantir sua preservação, conservação e segurança. O trabalho de identificação dessas 

ossadas deve ser intensificado, sendo exemplar a medida promovida por órgãos públicos, 

entidades da sociedade civil e familiares de vítimas, com apoio da CNV, que levou à entrega, 

à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), para análise, das ossadas localizadas em 1989 

no Cemitério Dom Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo. Após a identificação, cada 

ossada deverá ser entregue aos familiares da vítima, em cerimônia pública oficial e solene, 

para que possa haver o sepultamento de forma digna;  

3) Preservação da memória das graves violações de direitos humanos: Devem ser 

adotadas medidas para preservação da memória das graves violações de direitos humanos 

ocorridas no período investigado pela CNV e, principalmente, da memória de todas as pessoas 

que foram vítimas dessas violações. Essas medidas devem ter por objetivo, entre outros: a) 

preservar, restaurar e promover o tombamento ou a criação de marcas de memória em imóveis 

urbanos ou rurais onde ocorreram graves violações de direitos humanos; b) instituir e instalar, 

em Brasília, um Museu da Memória. 

Com a mesma finalidade de preservação da memória, a CNV propõe a revogação de 

medidas que, durante o período da ditadura militar, objetivaram homenagear autores das 

graves violações de direitos humanos. Entre outras, devem ser adotadas medidas visando: a) 

cassar as honrarias que tenham sido concedidas a agentes públicos ou particulares associados 

a esse quadro de graves violações, como ocorreu com muitos dos agraciados com a Medalha 

do Pacificador; b) promover a alteração da denominação de logradouros, vias de transporte, 

edifícios e instituições públicas de qualquer natureza, sejam federais, estaduais ou municipais, 

que se refiram a agentes públicos ou a particulares que notoriamente tenham tido 

comprometimento com a prática de graves violações;  

4) Prosseguimento e fortalecimento da política de localização e abertura dos 

arquivos da ditadura militar: O processo de localização e abertura dos arquivos do período 

do regime militar, que teve grande evolução com a atuação da CNV, deverá ter 

prosseguimento. Os acervos das Forças Armadas, incluindo aqueles de seus centros de 

informação – Centro de Informações do Exército (CIE), Centro de Informações da Marinha 

(Cenimar) e Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) –, bem como do 
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Centro de Informações do Exterior (Ciex), que funcionou no Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), deverão ser integrados em uma plataforma única em todo o País, que 

abranja toda a documentação dos órgãos do Sistema Nacional de Informações e 

Contrainformação (Sisni). O mesmo deverá ocorrer com os arquivos de todas as Divisões de 

Segurança e Informações (DSI) e Assessorias de Segurança e Informações (ASI) instituídas 

pela ditadura militar nos órgãos do governo federal, com vinculação ao Serviço Nacional de 

Informações (SNI). No âmbito dos estados da Federação, dever-se-á proceder à localização e 

abertura dos arquivos dos órgãos vinculados à repressão política, em especial os acervos dos 

departamentos ou delegacias de ordem política e social (DOPS), promovendo seu 

recolhimento e tratamento técnico nos arquivos públicos e sua disponibilização no banco de 

dados do Arquivo Nacional. Esse banco de dados, por sua vez, deve ser ampliado e 

aperfeiçoado por meio, respectivamente, da incorporação de cópias digitais dos acervos 

documentais e orais ainda em posse do poder público e pela instalação de recursos 

tecnológicos destinados à potencialização das ferramentas de pesquisa e à universalização do 

acesso, inclusive com a disponibilização dos acervos na internet. 

Recomenda-se, também, que tenha prosseguimento a localização, em missões 

diplomáticas e repartições consulares brasileiras, da documentação relativa ao período da 

ditadura militar, recolhendo-se esse acervo ao Arquivo Nacional. Recomenda-se, também, a 

continuidade da cooperação internacional visando à identificação, em arquivos estrangeiros e 

de organizações internacionais, de documentação referente ao período de investigação da 

CNV. 

Devem-se estimular e apoiar, nas universidades, nos arquivos e nos museus, o 

estabelecimento de linhas de pesquisa, a produção de conteúdo, a tomada de depoimentos, o 

registro de informações e o recolhimento e tratamento técnico de acervos sobre fatos ainda 

não conhecidos ou esclarecidos sobre o período da ditadura militar. Nos termos da legislação 

vigente, devem ser considerados de interesse público e social os arquivos privados de 

empresas e de pessoas naturais que possam contribuir para o aprofundamento da investigação 

sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil. 

Sobre este processo de transformações encetadas pelo Relatório Final, o conceito de 

“agir comunicativo” (HABERMAS, 2012, p.233) recorta dois aspectos conexos para uma 

possibilidade de interpretação hermenêutica das recomendações: o teleológico, relacionado à 

concretização de fins, neste caso, à realização de do plano de ação da CNV, e o comunicativo, 

que abrange os aspectos da interpretação da situação e da obtenção de um acordo. Para 

Habermas (2012, p.233), “no agir comunicativo, os participantes tentam realizar 
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consensualmente seus planos, tomando como base uma definição comum da situação”. Neste 

caso, a situação histórica sob investigação, em que o momento de busca pelo consenso torna-

se o ponto de tensão onde a verdade e a memória opõem-se à história como condição para a 

persecução de seu objetivo demanda o reconhecimento histórico e uma atitude engajada frente 

à realidade descoberta, que representa o início do processo para as mudanças propostas pelo 

Relatório Final, dentre as quais se destacará a questão da educação política. Este é o tema do 

próximo capítulo.  
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4   A CONTRIBUIÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 

PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO POLÍTICA 
 

 

No capítulo anterior, foram analisadas a CNV e sua contribuição para a efetivação dos 

direitos humanos e cidadania. O propósito foi o de extrair o significado simbólico das 

recomendações por meio de uma interpretação hermenêutica embasada nos pressupostos de 

Paul Ricoeur, H.G. Gadamer e J. Habermas, o que possibilitou uma compreensão abrangente 

das intenções da CNV encetadas nas recomendações do Relatório Final como símbolo de 

reconciliação nacional, condicionada ao seu integral acolhimento. Semelhante acolhimento se 

traduz em mudanças desde os planos legislativo, executivo e judiciário, como no campo das 

instituições, estas na categoria de subsistemas, para a consecução das transformações político-

educativo-sociais.  

Neste capítulo, no tocante ao aspecto educacional, será analisada a contribuição da 

CNV para a construção de uma educação política segundo os princípios do Estado 

democrático de direito, para que violações dos direitos humanos não mais aconteçam de 

maneira coordenada e sistematizada sob a responsabilidade do Estado. Sobre este assunto, o 

preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) postula:  

 

A Assembleia Geral proclama [...] A presente Declaração Universal dos Direitos do 

Homem como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com 

o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 

essa Declaração, se esforcem, por meio do ensino e da educação, por promover o 

respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-

Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. (DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS adotada e proclamada pela Resolução 

217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948)

   

 

Assim, tendo em consideração as atrocidades cometidas pela Alemanha nazista 

durante a 2ª Grande Guerra, os países que despontaram como potências, liderados pelos 

Estados Unidos da América e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

estabeleceram, na Conferência de Yalta, na Ucrânia, em 1945, as bases de uma futura paz, 

definindo áreas de influência das potências e acertando a criação de uma organização 

multilateral que promovesse negociações sobre conflitos internacionais, para evitar guerras e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_de_Yalta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paz
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promover a paz e a democracia, e fortalecer os Direitos Humanos4. Sendo o Brasil signatário 

dessa Declaração desde setembro de 1945, o Programa Nacional dos Direitos Humanos – 3 

(PNDH 3), em consonância com os princípios contidos na DUDH, desenvolveu o seu Eixo 

Orientador V, para a consecução desses princípios em território nacional, preconizando:  

 

A educação e a cultura em Direitos Humanos visam à formação de nova 

mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e 

da tolerância. Como processo sistemático e multidimensional que orienta a formação 

do sujeito de direitos, seu objetivo é combater o preconceito, a discriminação e a 

violência, promovendo a adoção de novos valores de liberdade, justiça e igualdade. 

[...] Trata-se de mecanismo que articula, entre outros elementos: a) a apreensão de 

conhecimentos historicamente construídos sobre Direitos Humanos e a sua relação 

com os contextos internacional, nacional, regional e local; b) a afirmação de valores, 

atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos Direitos Humanos em todos 

os espaços da sociedade; c) a formação de consciência cidadã capaz de se fazer 

presente nos níveis cognitivo, social, ético e político; d) o desenvolvimento de 

processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando 

linguagens e materiais didáticos contextualizados. (Programa Nacional dos 

Direitos Humanos – 3, 2009, p.150) 

 

Diante das expectativas apresentadas acima em relação à educação e à cultura, o 

material histórico produzido pela CNV e as recomendações decorrentes transcritas em seu 

relatório final podem atender ao incremento, dentro de sua especificidade, do conteúdo para o 

material didático concernente à importância do exercício da solidariedade, do respeito às 

diversidades e da tolerância, com dados contextualizados a partir da recente história política 

do País, em contribuição para o desenvolvimento de processos metodológicos formadores de 

consciência cidadã ancorada numa mentalidade crítica sobre os valores éticos em questão e na 

formação de um juízo de valor sobre as possíveis consequências para o País quando tais 

valores não estiverem presentes em seus programas de educação e cultura.  

O tríplice compromisso de pensar o passado, projetar o futuro e dedicar-se às 

realizações do presente pertence, sobretudo, à educação, pois ela abrange as gerações de 

forma dinâmica, cíclica e contínua. Entende-se que, a partir do trabalho realizado pela CNV, 

ainda permanece a necessidade do mesmo compromisso e dedicação por parte dos estudiosos 

e teóricos da educação que buscam compreender suas recomendações em prol de uma efetiva 

contribuição para a otimização do ensino público nacional em defesa de seu objetivo central: 

a formação integral do homem nos seus aspectos intelectual, ético e político, como 

protagonista na construção de uma sociedade mais justa e humanizada numa época de tão 

séria crise de valores.  

                                                 
4 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Declaracao_Universal_dos_Direitos_Humanos>.    

                            Acesso em 01 dez. 2015. 
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Ressaltando-se a relevância que as recomendações da CNV têm, no aspecto 

pedagógico, para a educação política, será resgatado um elenco de importantes teóricos da 

educação que trazem, em seu escopo geral, perspectivas convergentes acerca do tema em 

apreço. Nesse elenco merece destaque o educador Paulo Freire, que enfatiza, em suas obras 

pedagógicas, por exemplo na Pedagogia da Autonomia, o dever de ensinar os alunos a 

refletirem a respeito dos saberes necessários à prática educativo-crítica com base numa ética 

pedagógica e numa visão de educação alicerçada no rigor, pesquisa, criticidade, humildade, 

bom senso, tolerância, compreensão, curiosidade e competência (FREIRE, 1996, passim). Em 

outra obra, Freire (1983) afirma que a esperança permite antever os frutos do árduo trabalho 

que a educação envolve; contudo, no contexto de uma sociedade imediatista, seus 

pressupostos pedagógicos são, por vezes, considerados uma utopia. Outro aspecto, em Paulo 

Freire, é a defesa da urgente necessidade de se expurgar do sistema educacional a ideologia 

dominante, tal como foi denunciado em sua obra Pedagogia do Oprimido, em prol de uma 

educação livre, crítica e libertária. Portanto, analisando-se esses aspectos comuns entre os 

pressupostos pedagógicos da CNV e Paulo Freire, chega-se à conclusão razoável de que 

existem ideias convergentes entre ambos, especialmente no que tange ao desejo comum de 

construir uma sociedade mais justa e humanizada a partir de uma educação comprometida e 

adequada para essa finalidade. 

Digno de nota, ainda neste tópico, é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 

1932, que afirma em seu apêndice: "Na hierarchia dos problemas nacionaes, nenhum 

sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Nem mesmo os de carácter econômico 

lhe podem disputar a primazia nos planos de reconstrucção nacional [sic]” (apud 

GUIRALDELLI JÚNIOR, 1994, p.54). Este documento, embora os seus reclames jamais 

tenham sido atendidos, contribuiu para uma séria reflexão quanto à necessidade de reforma da 

educação como caminho para o desenvolvimento humano capaz de geração de riqueza e para 

a promoção do bem-estar social como desdobramento da realização séria de um programa 

arrojado de educação pública. Ainda outro documento que também tangencia, de modo geral, 

as recomendações da CNV para a educação é o Manifesto dos Educadores de 1959, o qual 

postula: 

Partimos do ponto em que ficamos, não para um grito de guerra que soaria mal na 

bôca [sic] de educadores, mas para uma tomada de consciência da realidade atual e 

uma retomada, franca e decidida, de posição em face dela e em favor, como antes, 

da educação democrática, da escola democrática e progressista que tem como 

postulados a liberdade de pensamento e a igualdade de oportunidades para todos. 

(MANIFESTO DOS EDUCADORES, apud BARROS, 1960, p. 58, grifo nosso) 
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Do exposto acima, depreende-se que a educação de qualidade e formadora dos 

princípios democráticos para o cidadão revela-se um problema antigo e ainda não superado. 

Quanto a esse aspecto, a obra de Magda Soares (1999), Letramento: pesquisa em três 

gêneros, merece atenção, pois tece uma contundente crítica à definição dada pela UNESCO 

sobre o tema da educação/letramento. A autora classifica-a como uma interpretação fraca, na 

qual o letramento é caracterizado como um instrumento neutro de educação, restringindo-se 

apenas ao conjunto de habilidades necessárias para que a pessoa possa funcionar 

adequadamente em práticas sociais nas quais a leitura e a escrita são exigidas. Em oposição a 

essa concepção funcionalista de educação, Soares defende uma interpretação radical – 

revolucionária, na qual o letramento, em vez de um instrumento neutro, é como um educador 

engajado, que espera o fruto de seu trabalho. A esse respeito, a autora afirma: 

[Letramento] é essencialmente um conjunto de práticas socialmente construídas que 

envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais amplos, e 

responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de distribuição 

de poder presentes nos contextos sociais” (SOARES, 1999, p. 74, grifo nosso). 

 

Esta perspectiva revolucionária e crítica de letramento, tal qual é defendida por Soares, 

corrobora as recomendações do PNDH 3 em seu eixo orientador V acima referido (cf. p. 88), 

no qual se postula um processo educacional comprometido com a formação crítica da 

sociedade, visando à promoção de mudanças necessárias por meio de uma nova mentalidade 

política, questionadora dos valores, das tradições e do sistema de distribuição de poder nas 

esferas política e social. Está em pauta a necessidade de uma pedagogia para a construção de 

uma educação política, digna da real necessidade humana, a educação em sua luta para a 

construção uma sociedade esclarecida e consciente de seu papel participativo na construção 

da cidadania em um Estado democrático de direito.  

Não faltam referenciais teóricos para uma abordagem séria do problema da Educação 

brasileira; o relatório para a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciências e Cultura) da Comissão Internacional sobre educação para o século XXI também 

defende, no bojo de seus pressupostos educacionais, muitos aspectos comuns aos que até aqui 

foram delineados, dentre os quais se sobressai: 

 

A Educação ou a utopia necessária: Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação 

surge como um trunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais de 

paz, da liberdade e da justiça social [...] como uma via que conduza a um 

desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar 

a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as opressões, as guerras etc. Os 

Professores em busca de novas perspectivas: À medida que a separação entre a sala 

de aula e o mundo exterior se torna menos rígida os professores devem também se 

esforçar por prolongar o processo educativo para fora da instituição escolar, 

organizando experiências de aprendizagem praticadas no exterior e, em termos de 
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conteúdos, estabelecendo ligação entre as matérias ensinadas e a vida quotidiana dos 

alunos. A educação e a luta contra as exclusões: educar para o desenvolvimento 

humano. Participação das mulheres na educação: alavanca essencial do 

desenvolvimento. Os quatro pilares da educação: Aprender a conhecer; aprender a 

fazer; aprender a viver juntos, a viver com os outros; e aprender a ser. 

(RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO 

PARA O SÉCULO XXI, 1996, p.90) 

 

Reconhece-se que muitos outros autores contemporâneos poderiam compor esse 

elenco para efeito de uma comparação dialética mais ampla dos pressupostos educacionais 

para a questão analisada nesta pesquisa. Todavia, ainda não se consolidaram os anseios ou 

ideais até aqui defendidos para a educação: a educação pública brasileira ainda não auferiu o 

sucesso pretendido desde os tempos mais remotos quanto ao cumprimento da reforma escolar, 

constatando-se poucas e insatisfatórias inovações e avanços educacionais para suprir as suas 

necessidades mais urgentes. Entre as necessidades urgentes estão o baixo salário dos 

profissionais da educação, a superlotação das salas de aula, o mau aparelhamento das escolas, 

a falta de investimento na infraestrutura e na atualização dos recursos pedagógicos 

disponíveis. 

A educação de qualidade traz em si o espírito de investigação, contestação, tensão, 

discussão, diálogo, compreensão e superação, visando à construção de uma sociedade 

solidária, criativa e feliz, porém engajada nas questões políticas para, conscientemente, 

enfrentar as forças opositoras que buscam minar esses nobres ideais, pois é flagrante a 

intensidade e a extensão da obstrução do processo de democratização do ensino público de 

qualidade pela política de Estado, denotando um profundo descaso quanto à realização eficaz 

de um programa de educação à altura das necessidades reais para a formação da juventude 

brasileira. É de domínio público a informação de que a juventude brasileira tem recebido do 

Estado um ensino de baixíssimo nível de qualidade, tanto nas regiões menos desenvolvidas 

como grande parte do Norte e do Nordeste quanto nas regiões mais desenvolvidas do Sul e do 

Sudeste, nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos, onde os alunos passam pelas 

escolas sem receberem uma formação adequada para o enfrentamento dos desafios da própria 

vida e do mercado de trabalho cada vez mais exigente e em constante transformação. 

No mesmo sentido, a grande maioria dos diagnósticos a respeito dos problemas 

principais vividos pela sociedade brasileira atual, como desigualdade e violência, apontam a 

educação como o meio de superação, o caminho a ser percorrido devido ao seu potencial de 

transformação nos âmbitos social, cultural e político, tanto para a construção de uma cultura 

de paz diante da violência tão avassaladora de nossos dias nas cidades e no campo, quanto 

para a formação de novas gerações numa concepção política ancorada nos princípios do 
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Estado democrático de direito. Um caminho a ser percorrido, pois delineado já está pelo vasto 

acervo que envolve a teoria da Educação para a construção de uma sociedade mais culta, mais 

consciente de seus direitos e deveres, mais justa - por isso, deve-se abordar o tema da 

educação com perseverança e afinco, até que um dia aconteça, de forma sólida e efetiva, o 

fortalecimento da Educação, como resultado do consenso quase unânime da sociedade de que 

é preciso mudar. 

Entretanto, reconhece-se o ceticismo que se espraia toda vez que um projeto arrojado 

para a educação é proposto: florescem questionamentos da parte de pessoas bem 

intencionadas e informadas, questionamentos legítimos, como os que Miranda e Aiexe (2008, 

p.524) formulam para analisar o problema da educação sobre direitos humanos:  

 

a) Educar quem e educar para quê? b) Se existe, qual a relação entre educação e 

direito? c) É possível educar em direitos humanos? d) Educação em direitos 

humanos significa educar sobre o conteúdo dos direitos, ou sobre o exercício destes, 

ou ambos? e) Seria essa uma tarefa da escola, portanto, a ser assumida unicamente 

por educadores do ensino formal? f) A escola está preparada para realizar esta 

missão? É possível ensinar aquilo que não se vivencia? g) Que conteúdos devem ser 

transmitidos para se educar alguém que vive em uma sociedade desigual e violenta? 

h) Como esses conteúdos podem ser trabalhados por educadores e educandos para se 

promover uma nova cultura de paz e de respeito aos direitos? (PEREIRA, Flávio 

Henrique Unes; DIAS, Maria Tereza Fonseca [Orgs.] 2008, p.524)  

 

Estas perguntas são geradoras de muitos outros questionamentos sobre a problemática 

da educação, mas nos conscientizam a respeito do enorme esforço que envolve essa empresa, 

do tempo necessário e de que precisa ser uma política de Estado imune às frequentes 

turbulências do cenário político brasileiro e internacional, como os atuais conflitos no Oriente 

Médio envolvendo guerras civis, atentados terroristas, o êxodo dos refugiados para a Europa, 

situações em que os direitos humanos ganham destaque na mídia.  

À semelhança da ética na política brasileira, os direitos humanos recebem o mesmo 

tratamento por parte das autoridades governamentais. Constata-se uma distância abismal entre 

o discurso e a defesa prática desses direitos: basta que se atente criticamente para a postura do 

governo quanto à política de Estado brasileira diante dos presos políticos de Cuba, 

recentemente visitados pelos presidentes Luís Inácio Lula da Silva em 2011 e por Dilma 

Rousseff em 2014 - nenhuma ação em prol dos presos daquele regime imposto à ilha pela 

família Castro, nem sequer uma palavra de repúdio em defesa dos direitos humanos; o mesmo 

comportamento se verifica em relação à Venezuela, tanto no anterior governo de Hugo 

Chávez quanto no atual, sob a presidência de Nicolás Maduro, denunciado em novembro 

próximo passado (2015) por crime contra a Humanidade no Tribunal Penal Internacional, em 

Haia, na Holanda, devido à repressão contra manifestantes em 2014, episódio que deixou 
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mais de 30 mortos, 800 feridos, 400 casos de tortura e 3.700 presos. O regime também é 

criticado por organismos como o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos e o 

Human Rights Watch5. 

Postura semelhante do governo brasileiro também se observa na tratativa dispensada 

às questões internas dos direitos humanos, que podem ser vislumbradas no tratamento 

conferido aos presos do sistema presidiário nacional, dos descasos do sistema de saúde 

pública para o atendimento de crianças, mulheres, idosos, pessoas deficientes e tantos outros 

casos aviltantes à dignidade da pessoa humana. O contexto na esfera governamental denota, 

portanto, um profundo desrespeito aos direitos humanos, embora o postulado nos documentos 

oficiais do Estado, como os PNDHs sobre o tema, estejam politicamente corretos e alinhados 

à DUDH.  

Em face desta situação, constata-se, na sociedade brasileira, uma postura complacente 

em relação à maneira como, na prática, os direitos humanos são tratados pelo Estado, postura 

que revela uma cultura de preconceito em relação aos direitos humanos, que tem recebido 

ataques e contestações por parte de pessoas, grupos, instituições, consternados com o 

crescimento da violência e da criminalidade, para cujo combate os direitos humanos 

configuram um empecilho. A sociedade em geral, incomodada com a representação que têm 

os direitos humanos e não compreendendo sua natureza e importância num Estado 

democrático de direito, repudia a presença desses representantes, sejam eles de comitês 

nacionais, sejam de comitês internacionais, estes ainda com mais veemência, sob a alegação 

de que estariam cometendo ingerências em questões internas e, com isso, desrespeitando a 

soberania nacional. 

Nesse mesmo sentido, e aprofundando a problemática sobre os direitos humanos, 

Nilmário Miranda e Egídia Maria de Almeida Aiexe (2008, p.525) comentam:  

 

No plano do discurso, a questão ganha alguns componentes mais sofisticados. Para 

alguns, direitos e cidadania seriam uma questão de mérito, traduzido na frase 

“direitos humanos são para humanos direitos”. Os debates sobre delinquência 

infanto-juvenil, o tema da redução da idade para efeito da imputabilidade penal, sem 

falar nas propostas de pena de morte, agravamento de penas, tolerância para com 

torturas e extermínio de autores ou acusados de delitos das camadas pobres, 

constituem o melhor exemplo dessa disputa [...] Enquanto críticos se esforçam por 

renovar seus argumentos, e passam a desprezar ou ignorar a dimensão dos direitos 

humanos, e mesmo a profetizar seu desaparecimento, a própria realidade social se 

encarrega de desmentir as profecias sobre o futuro dos direitos humanos e provar sua 

atualidade e imprescindibilidade. (PEREIRA, Flávio Henrique Unes; DIAS, Maria 

Tereza Fonseca [Orgs.] 2008, p.525)  

                                                 
5 Disponível em:< http://oglobo.globo.com/opiniao/dilma-recua-diante-da-venezuela-

18194386#ixzz3tE5q80Pv> Acessado em 03/12/2015. 

http://oglobo.globo.com/opiniao/dilma-recua-diante-da-venezuela-18194386#ixzz3tE5q80Pv
http://oglobo.globo.com/opiniao/dilma-recua-diante-da-venezuela-18194386#ixzz3tE5q80Pv
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Com base na percepção dos conflitos que encerram a questão dos direitos humanos, 

preconiza-se a necessidade de um empreendimento cultural que dissemine, de forma fecunda, 

novos valores para a formação de um ethos social capaz de abarcar e compreender sua 

necessidade para o exercício do poder político, recorrendo-se “à institucionalização de normas 

e regras que representem o resultado de um procedimento em que se resolvam esses conflitos 

de valores consensualmente, mediante negociação por argumentação racional.” (HELLER; 

FEHÉR, 1998, p. 181) e não se utilizando da violência como meio de perpetuar-se no poder e 

prevalecer sobre os de opinião contrária, como acontece naturalmente nos regimes de 

exceção, nos governos autoritários e nas ditaduras.  

Desse modo, a construção de uma educação política precisa ampliar os seus horizontes 

de percepção, sobretudo o que abarca a própria essência política, sua natureza e potencial 

realizador dos projetos humanos para o bem-estar social, como defendido por Hannah Arendt 

(apud HELLER; FEHÉR, p. 150) em sua concepção sobre a política dos mortais, em que 

afirma que “Só a política como um fim em si, a livre atividade pública na ‘república’, restou 

para o homem e a mulher modernos imortalizarem a ‘limitada empresa’ de suas vidas”. Desse 

modo, a pensadora apela para outro fator não menos importante, o engajamento político 

diante da verdade de que nossa posteridade vive em nossos feitos atuais, sendo que, a partir 

desta conscientização em torno de nossa responsabilidade política para com as novas 

gerações, pode-se pensar a respeito do progresso necessário para a educação e os meios 

institucionalizados politicamente para poder alcançá-lo em prol da liberdade e das liberdades 

democráticas.  

Retomando o ponto de partida, o PNDH-3 e as recomendações do relatório final da 

CNV apontam para a necessidade de um conjunto de esforços necessários para a construção 

de uma educação política, na medida em que se busca implementá-la contendo em seu 

escopo: a defesa e promoção dos direitos humanos, que demandam uma atitude reflexiva por 

parte de todos os seus agentes, uma vez que as críticas bem intencionadas devem levar em 

consideração o contexto em que tais direitos foram se constituindo e o risco sempre constante 

de sua violação; o conceito de que as violações de direitos exigem um posicionamento firme e 

célere no âmbito da promoção da justiça; um projeto de educação em direitos humanos e 

cidadania para o engajamento de cidadãos conscientes e preparados para os desafios 

dinâmicos da política do Estado democrático de direito. Para tanto, é necessário o 

envolvimento de toda a sociedade civil organizada, representada por movimentos sociais e 

dos educadores do sistema de educação municipal, estadual e federal em todo o seu campo de 

atuação.  
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Neste assunto, o regime militar foi célere e capaz de implementar, de forma eficiente, 

o seu programa ideológico de educação: dentre os que vivenciaram o período, quem não se 

lembra das disciplinas de OSPB, Educação Moral e Cívica e dos Estudos de Problemas 

Brasileiros? Essas disciplinas eram de total apelo à propaganda do governo militar e 

destinavam-se à formatação das mentes segundo os ditames estabelecidos pelo regime, diante 

do qual não se podiam manifestar críticas, sob pena de ser qualificado como uma pessoa 

subversiva. Entretanto, a transição do regime militar para o Estado democrático de direito não 

contemplou ou não deu a devida importância à reformulação do Programa de Educação. São 

27 anos decorridos da promulgação da Constituinte cidadã de 1988 até os dias atuais: o Brasil, 

em 2015, ocupa o 60º lugar no ranking mundial da educação dentre os 76 países avaliados 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e não dá para 

justificar tamanho fracasso, que denuncia por si mesmo a falta de vontade política para a 

implementação de uma educação pública de qualidade, e denuncia também a indiferença de 

grande parte da sociedade civil para com esta situação. 

 No topo da lista dos 76 países, encontra-se Cingapura, que, na década de 60, 

registrava altos índices de analfabetismo, e Coreia do Sul, país que implementou seu 

programa de educação logo após a 2ª Grande Guerra, ambos colhendo resultados que 

elevaram substancialmente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)6, ficando em 18º e 

em 12º lugar respectivamente.  Num ranking de 186 países, o Brasil encontra-se em 85º lugar. 

Tais informações denotam a urgência de mudanças no planejamento estratégico e na execução 

dos programas de Educação; apontam para a necessidade de uma sociedade civil mais 

engajada com a agenda educacional pública de qualidade, não somente pelo aspecto da 

melhoria do poder aquisitivo atrelado à economia, mas também - e sobretudo - para a 

formação cultural de um povo que age e pensa conforme está preconizado no PNDH-3 para a 

formação de uma nova mentalidade nos valores do Estado democrático de direito.  

 

4.1   PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO POLÍTICA 

 

Nesta pesquisa, como já foi afirmado, partiu-se do pressuposto de que o tríplice 

compromisso de se pensar o passado, projetar o futuro e dedicar-se às realizações do 

presente pertence, sobretudo, à educação, porque a educação abrange todos os setores da 

sociedade, da família às instituições mais complexas; abrange todas as gerações de forma 

dinâmica, cíclica e contínua. Defendeu-se, então, o acolhimento, pelo Governo brasileiro, por 

                                                 
6 Disponível em http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-fica-em-60-em-ranking-mundial-da-

educacao-16141679 > Acessado em 4/12/2015 00h50 

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-fica-em-60-em-ranking-mundial-da-educacao-16141679
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-fica-em-60-em-ranking-mundial-da-educacao-16141679
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intermédio do Ministério da Educação e implementação do Relatório Final da CNV como 

material didático-pedagógico incluído na disciplina de História do Brasil e disciplinas afins, 

como Humanidades, Artes e Cultura, para efeito de um ensino interdisciplinar no sistema de 

ensino público e privado, sem negligenciar outros espaços públicos para a disseminação desse 

material em bibliotecas públicas, museus e outros espaços de leitura e de acervos literários, 

para agregá-lo na formação cultural da sociedade brasileira.  Ainda nesta direção, 

preconizamos a inclusão do tema na Base Nacional Comum Curricular (BNC) no qual sejam 

sugerida as intervenções pedagógicas na área de Ciências Humanas7para a sua consecução, 

como já foi realizado em relação a determinados assuntos transversais ao programa 

educacional, como o ensino de ética, cidadania e religião – neste caso, em atendimento à 16ª 

recomendação do Relatório Final da CNV que assim se expressa: 

[16] Promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos na educação: O 

compromisso da sociedade com a promoção dos direitos humanos deve estar 

alicerçado na formação educacional da população. Assim, deve haver preocupação, 

por parte da administração pública, com a adoção de medidas e procedimentos para 

que, na estrutura curricular das escolas públicas e privadas dos graus fundamental, 

médio e superior, sejam incluídos, nas disciplinas em que couberem, conteúdos que 

contemplem a história política recente do país e incentivem o respeito à democracia, 

à institucionalidade constitucional, aos direitos humanos e à diversidade cultural. 

(CNV – Relatório, v.I, 2014, p.970) 

 

Neste sentido, postula-se a inclusão da disciplina Educação política, cuja finalidade 

visa não apenas informar às gerações, presente e futuras, sobre as graves violações dos 

direitos humanos durante o regime militar, mas, sobretudo, formar uma mentalidade crítica e 

reflexiva acerca de governos totalitários, de como operam as suas ideologias, de como 

efetuam uma politização uniformizada da população para a perpetuação do regime e 

manutenção do poder; do cerceamento das liberdades como a livre expressão do pensamento, 

do ir e vir, da imprensa, das artes, das manifestações públicas, do poder repressivo que os 

governos totalitários/autoritários exercem sobre a sociedade civil por intermédio do aparato 

militar das forças armadas, das polícias militares e civis e de outros órgãos públicos de 

segurança, dando-lhes autoridade irrestrita para exercerem seu ofício arbitrariamente e, ainda, 

como o governo totalitário/autoritário afeta direta e indiretamente a vida de todos os cidadãos 

sob seu poder.  

                                                 
7 Na BNC as Ciências Humanas compõem um campo cognitivo dedicado aos estudos da existência humana e das 

intervenções sobre a vida, problematizando as relações sociais e de poder, os conhecimentos produzidos, as 

culturas e suas normas, as políticas e leis, as sociedades nos movimentos de seus diversos grupos, os tempos 

históricos, os espaços e as relações com a natureza [...] o pressuposto fundamental da área considera o ser 

humano como o protagonista de sua existência. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/dia-base 

> Acessado em 15/02/2016 10h45 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/dia-base
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O Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade revela-se, em todo o seu escopo, 

competente para esta empresa. Definindo-se aqui o termo competência como conhecimento 

aplicado, os educadores, para atuarem como protagonistas, precisam adquirir um 

conhecimento mais profundo sobre a história política recente do Brasil, para então, aplicá-la 

aos discentes, considerando o contexto histórico e relacionando seus desdobramentos até hoje, 

para uma compreensão da realidade social, cultural e política do presente. Considerando-se 

que a educação política não pode ser desenvolvida sem a correta conexão com o período do 

regime militar 1964-1985, a ideia central para a educação política aqui defendida consiste em 

não permitir que se repitam no Brasil as atrocidades contra os direitos humanos que o poder 

do Estado cometeu sistematicamente no passado. 

Entretanto, diante da atual conjuntura política e econômica do País, defender a causa 

da Educação política exige um esforço redobrado para se enfrentar as intempéries que o tema 

naturalmente suscita. É possível, constantemente, deparar-se com novas manifestações 

públicas envolvendo as mais variadas pautas: moradia, educação, segurança, mobilidade 

urbana, assuntos ecológicos, contra a violência de minorias, contra a violência de mulheres, 

contra a violência da polícia militar, envolvendo mortes e sumiços de corpos, contra a 

corrupção, contra o aumento de impostos, dentre tantos outros assuntos ainda não resolvidos. 

A desesperança e frustração em relação aos representantes políticos tornaram-se 

emblemáticas. Este quadro desfavorável desenhado pela atual classe política desperta ainda 

um ceticismo e, concomitantemente, um desencantamento em relação à questão política, 

como se ela fosse má em si mesma, como se as tais políticas praticadas até então fossem a 

única maneira possível. Há, também, um descrédito generalizado da sociedade brasileira em 

relação à classe política, descrédito alimentado e retroalimentado pelos escândalos constantes 

de todos os tipos, que solapam todas as esferas do poder público. Porém, se assim é, a 

soberania popular, neste momento, torna-se o ponto de partida para todos que permanecem 

críticos do atual estado de coisas, porque soberania popular, traduzida num regime 

democrático, significa uma salvaguarda contra um governo dos representantes eleitos pelo 

povo quando esse mesmo povo verifica o descumprimento dos compromissos assumidos 

pelos candidatos durante o processo eleitoral. 

É decorrido praticamente um ano desde a entrega do relatório final da CNV pelos seis 

membros da comissão (José Carlos Dias, José Paulo Cavalcanti Filho, Maria Rita Kehl, Paulo 

Sérgio Pinheiro, Pedro Dallari e Rosa Cardoso) à Presidente Dilma Rousseff, em 10 de 

dezembro de 2014, no Palácio do Planalto. Depois da cerimônia de entrega, seguida de 

discursos sobre os trabalhos realizados, bem pouco veio a se concretizar do todo que o 
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relatório apresenta como recomendações. Fica constatada uma tendência ao esquecimento de 

todas as medidas recomendadas para que a CNV cumprisse o seu papel. O assunto perdeu 

força e importância perante a opinião pública e a mídia; todavia um documento de quase mil 

páginas envolvendo a história da morte de centenas de pessoas e a perseguição de outras 

milhares pelo governo autoritário, que ainda tem marcas profundas no Estado democrático de 

direito dos nossos dias, precisa receber da sociedade a devida importância quanto à sua 

significação histórica e cultural. A história de um povo não pode advir somente do 

conhecimento de alguns historiadores, repórteres, cientistas políticos, sociólogos ou outros 

representantes quaisquer das ciências humanas; toda a sociedade deve ter acesso a ela, como 

um legado cultural de domínio público, cujos fatos históricos configuram-se em substratos 

necessários para a análise, explicação e compreensão da realidade presente. Só desse modo 

poderá a sociedade civil agir conscientemente a favor da realidade ou lutar pela sua 

transformação, conforme o juízo daí procedente. Neste sentido, o conceito de cultura 

defendido por Zygmunt Bauman (2012) corrobora esta assertiva:  

 

A cultura é a única faceta da vida e da condição humana em que o conhecimento da 

realidade e o do interesse humano pelo autoaperfeiçoamento e pela realização se 

fundem em um só. O conhecimento cultural é o único que não tem vergonha de seu 

sectarismo e o viés dele resultante.  É, na verdade, o único conhecimento audacioso 

o bastante para oferecer ao mundo seu significado, em vez de acreditar (ou fingir 

acreditar), com ingenuidade, que o significado está ali, já pronto e completo, à 

espera de ser descoberto e aprendido. A cultura, portanto, é o inimigo natural da 

alienação. Ela questiona constantemente a sabedoria, a serenidade e a autoridade que 

o real atribui a si mesmo. (BAUMAN, 2012, p.300) 

 

A cultura, segundo Bauman, incita sempre ao pensamento crítico, tem um poder 

transformador dinâmico da realidade, cujo vetor é a pessoa humana, não o Estado nem a 

impessoalidade do agir burocrático das instituições governamentais ou sociais. Neste sentido, 

a sociedade brasileira precisa se conscientizar do compromisso firme e constante, necessário à 

promoção dos direitos humanos, reivindicando da administração pública a inserção do tema 

para a formação educacional da população mediante o sistema educacional já existente, 

tornando-o plataforma difusora do tema em apreço. 

 Para tanto, defende-se a escola como lugar de cidadania política, de educação 

política, como incremento cultural nos limites de sua especificidade política, considerando-se 

o relatório final da CNV como material didático-pedagógico adequado a este fim, devido ao 

seu relevante teor de abrangência e análise da recente história política brasileira.  

Entretanto, a defesa da política como disciplina do currículo escolar deixa perceptível, 

comumente, uma rejeição à proposta, porque a sociedade civil, de um modo geral, concebe a 

política como enquadrada num espaço externo à vida cotidiana e que se restringe ao Estado e 
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aos políticos encarregados das decisões relativas à administração pública. Esta é, no mínimo, 

uma perspectiva de horizonte restrito, na medida em que toda a sociedade civil tem o direito e 

o dever (moral) de participar dos assuntos que envolvem a política, pois ela exerce o poder de 

Estado sobre os cidadãos para o bem ou para o mal, embora seu papel seja promover o bem-

estar social. 

A verdadeira democracia (da qual o povo participa conscientemente, dentro das 

normas, das decisões que interferem diretamente na sociedade) necessita de uma prática 

pedagógica: educar para a cidadania. Educar denota um ato que visa, além de desenvolver 

nossas habilidades físico-motoras, psíquico-afetivas e de convivência social, aprimorar a 

cidadania e a tomada de consciência política. Educar para a cidadania significa fazer de cada 

indivíduo um agente de transformação social, por meio de uma práxis pedagógica e filosófica 

que capacite os cidadãos a um agir transformador, decorrente da reflexão e de argumentações 

válidas. Nessa mesma direção, a educação precisa estar engajada na capacitação para o 

exercício da cidadania consciente, em que sejam efetivamente acompanhadas as decisões e 

verificada a presença/ausência de seus representantes políticos em suas respectivas esferas de 

atuação de poder municipal, estadual ou federal, sem uma atitude de distanciamento e sem a 

concessão cega de “carta branca” a esses representantes.  Uma concepção de cidadão 

enquanto sujeito político exige, na perspectiva de Miguel Arroyo (1995, p.74), “uma revisão 

profunda na relação tradicional entre educação, cidadania e participação política”. 

A relação entre educação e política remonta aos tempos áureos da Filosofia, quando a 

ideia de cidadania estava vinculada à democracia ou, mais precisamente, à vida 

na polis, embora, contraditoriamente, essa forma de governo na Grécia Antiga excluísse das 

decisões políticas 90% de sua população, uma vez que somente 10%, como homens livres, 

eram considerados cidadãos de fato (WOLF, 1996).  A esse mesmo respeito, merece destaque 

o seguinte comentário de Hannah Arendt sobre a liberdade e a vida na pólis na Grécia antiga: 

 

O que distingue o convívio dos homens na pólis de todas as outras formas de 

convívio humano que eram bem conhecidas dos gregos era a liberdade. Mas isso não 

significa entender-se aqui a coisa política ou a política justamente como um meio 

para possibilitar aos homens a liberdade, uma vida livre. Ser-livre e viver-numa-

pólis eram, num certo sentido, a mesma e única coisa. A propósito, apenas num 

certo sentido; posto que para viver numa pólis, o homem devia ser livre em outro 

sentido – ele não devia estar subordinado como escravo à coação de um outro nem 

como trabalhador à necessidade do ganha-pão diário. Primeiro, o homem precisava 

ser livre ou se libertar para a liberdade, e esse ser livre do ser forçado pela 

necessidade da vida era o sentido original do grego schole (escola) ou do romano 

otium, o ócio, como dizemos hoje. Essa libertação, diferente da liberdade, era um 

objetivo que podia e devia ser atingido através de determinados meios. O meio 

decisivo era a sociedade escravagista, o poder com o qual outros eram forçados a 

assumir a preocupação com a vida diária [...] o caso da exploração do trabalho 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/administra%c3%a7%c3%a3o-publica/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-participativa/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia/
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escravo na Antiguidade tratava-se de libertar os senhores por completo do trabalho a 

fim de dispô-los para a liberdade da coisa política. (ARENDT, 1998, p. 47) 

 

Desta maneira, pode-se verificar para onde esse discurso encaminha as suas 

conclusões: “o objetivo para o sistema escravagista não era simplesmente a liberdade tal como 

ela se realizava na pólis, mas sim a libertação como pré-política para a liberdade na pólis, 

onde se concretizam as relações dos homens entre si em liberdade”, segundo Hannah Arendt. 

Portanto, era para além da força, da coação e do domínio, porque eram homens livres e 

somente nessa condição de homens livres podiam decidir as questões da pólis por meio do 

diálogo e do consenso. Das origens gregas aos dias modernos, a escola perdeu muito de sua 

característica política, no sentido estrito da palavra, mas pôde resgatar seu papel formador em 

igual medida, ser novamente um espaço e lugar de reflexão e aprendizado das questões 

políticas, acerca das decisões que delas emanam para o cumprimento de seu fim último: o 

bem-estar social.  

Na modernidade, Jean-Jacques Rousseau postula a Liberdade e a Igualdade como 

questões centrais discutidas e defendidas sobre o Estado-nação, de onde é possível 

compreender a concepção moderna de cidadania:   

 

Rousseau pensa a sociedade como uma agregação de indivíduos e a educação como 

necessária à formação do cidadão livre e, ao mesmo tempo, sujeito às leis. Em 

decorrência, seu ideal educativo [...] preocupa-se com que o indivíduo esteja 

preparado para participar da vida política (RIBEIRO, 2002, p. 119). 

  

Desse modo, para Rousseau, o cidadão livre é, ao mesmo tempo, sujeito às leis e isso 

configura o que denominou de Contrato Social, essa dominação do Estado sobre o cidadão 

mediante a sujeição recíproca da lei, que deve ser respeitada pelo soberano (Estado) e pelo 

cidadão (povo). A partir destas concepções antigas e modernas, seus desdobramentos chegam 

à contemporaneidade, e a visão de cidadania toma proporções ainda mais complexas do que 

aquelas imaginadas pelos filósofos gregos ou modernos. Como conceber a política em 

contextos multiculturais: afrodescendentes, indígenas, imigrantes, minorias, e outras 

categorias para as quais se alcancem e exerçam a sua cidadania, levando-se em consideração o 

conservadorismo de uma concepção aristocrática/elitista da política, tão dominante na 

sociedade civil? 

Hoje não é possível pensar em uma visão de cidadania ancorada na cosmovisão grega 

ou moderna. Novos atores surgem no cenário contemporâneo, reivindicando direitos como a 

igualdade e a liberdade, como um princípio fundamental da Constituição brasileira de 1988. 

E, embora no Iluminismo já se pusesse a questão de uma escola pública e gratuita no discurso 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/products/jean-jacques-rousseau/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/products/populacao-negra/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filosofia-politica/filosofia-moderna/iluminismo/
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de certos revolucionários franceses (LOPES, 1981; LUZURIAGA, 1959), somente na 

contemporaneidade esse modelo veio a se consolidar, vinculando um modelo de educação 

pública com o preparo para o exercício da cidadania a exemplo dos PCNs - uma concepção de 

cidadania na qual os movimentos sociais se tornam uma peça fundamental, uma vez que eles 

representam novos atores sociais em diálogo constante e aberto, embora nem sempre 

amistoso, com o poder do Estado, em que participam das decisões políticas que os afetam; 

uma cidadania que é potencializada nas lutas sociais por direitos como os elencados acima (cf. 

p.10), entre outros, a reivindicação de ter também o direito a uma educação pública de 

qualidade e, por conseguinte, de formar o cidadão consciente como ator político. 

A educação política vem ao encontro dessas necessidades intrínsecas à cidadania. 

Desta maneira, a discussão do processo de formação política dos indivíduos pelo sistema 

educacional suscita o pensar em educação formadora para a cidadania por intermédio do 

vasto acervo das Ciências Humanas: filosofia, sociologia, história política, história social e, 

segundo a proposta desta pesquisa, para o contexto nacional, o aproveitamento integral dos 

trabalhos apresentados pela CNV. 

No sentido de uma breve provocação sobre a pertinência da educação política na 

escola, lembra-se que, no Brasil, durante os 21 anos da repressão política do governo 

autoritário, as escolas foram as primeiras a serem totalmente controladas pelo regime, e os 

homens críticos da realidade repressora logo elegeram a clandestinidade para a sua atividade 

política, de ensino e práticas de resistência, cujos espaços passaram a ser os mais diversos: 

igrejas, galpões, clareiras em meio ao campo, fábricas, porões dos lares e outros tantos 

lugares. Em dias de relativa paz, de estabilidade política sob o regime de um Estado 

democrático de direito, não implementar na educação escolar a disciplina originadora da 

Escola configura, por certo, uma atitude abominável. A origem histórica da escola, como 

destacado acima, está vinculada à política: formar o homem para a sua vida na pólis (cidade), 

formá-lo para a sociedade, que mantém o Estado, e este deve prover o bem-estar social (do 

povo), uma relação simbiótica que não pode ser desconfigurada, nem a educação política 

desvirtuada de sua finalidade última: formar o cidadão consciente como agente e reagente 

transformador da realidade social – cidadão de direitos e de deveres: responsável. 

Este conceito de educação política formadora de cidadãos conscientes, ativos, 

engajados, responsáveis e participativos na vida política para a transformação da realidade e 

da própria sociedade vem corroborar a necessidade de remover a velha mentalidade de que 

todas as transformações devem partir do Estado mediante decretos e, com isso, lançar sobre o 

Estado a culpa de todas as mazelas sociais. É de conhecimento público que o povo brasileiro 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/movimentos-sociais/
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foi talhado para viver sob o assistencialismo do Estado; a grande massa popular pensa assim, 

confia aos doutores o destino de suas vidas. Neste sentido, na literatura são encontrados mitos 

diagnósticos que explicam essa conduta, esse comportamento passivo, resignado, esta falta de 

uma sociedade civil forte. Olgária Matos (2009, p.31) destaca a ausência dos valores culturais 

que constituíram o Ocidente:  

 

As diferentes invenções do Brasil, de país do futuro à exaltação da natureza, sem 

heróis míticos ou históricos, oscilando entre a hospitalidade e a hostilidade, dizem 

respeito, antes de mais nada, a uma figura da racionalidade que se expressa da 

canção popular. Não a da metafísica platônica, filosofia que tanto marcou o 

Ocidente, que atribuiu negatividade ao variado ao misturado, ao multicolorido, nem 

a da ética protestante. À distância da austeridade estética e do puritanismo moral, o 

Brasil foi representado, desde os empreendimentos da conquista, segundo o mito da 

bela natureza e do “bom selvagem” [...] O Brasil tem a geografia e sua gente. Em 

lugar da história, o que significa a geografia? Esta pode designar tanto o lugar 

físico como a experiência do lugar – o que significa uma álgida percepção dos 

deslocamentos, como na canção Encontros e despedidas, de Fernando Brant e 

Milton Nascimento [...] Geografia do lugar nenhum, sem ponto de partida ou de 

chegada, nos sentimos estrangeiros, estamos sempre a caminho.  (MATOS, 2009, 

p.31 grifou-se) 

 

No comentário acima, pode-se verificar uma relação entre os elementos culturais 

constitutivos da fundação do Brasil e a mentalidade brasileira subjacente a esse contexto, 

induzida mais à contemplação do que à reflexão, mais à fruição do que à racionalidade e à 

transformação da realidade, uma mentalidade que nega a própria realidade dos problemas 

sociais mais urgentes. 

Este comportamento passivo da sociedade brasileira em relação aos problemas 

nacionais foi comentado por Alfred Stepan, da Universidade de Colúmbia, nos seguintes 

termos: “O próprio Brasil foi fundado pelo Estado, e não pelos colonizadores, de modo que 

nunca houve uma sociedade civil particularmente forte” (WESCHLER, 1990, p.54).  São 

corretas essas leituras e ainda outras que diagnosticam o “jeito de ser” do povo brasileiro, mas 

o que se está defendendo aqui é a educação política como único remédio (a longo prazo) 

capaz de transformar a mentalidade de um povo, de formar o cidadão para assumir o seu papel 

positivo na sociedade, agir da maneira correta, consciente e constantemente, numa 

demonstração de autonomia no proceder apropriado a cada circunstância, um proceder 

decorrente de sua subjetividade permeada dos valores culturais apreendidos da família, da 

sociedade e das instituições especialmente das educacionais. Portanto, a educação política, 

reitera-se, é um meio de transformação da sociedade. Para o cumprimento sempre inacabado 

de seu papel, não há tréguas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
  

 O propósito desta tese foi mostrar os fatores recentes do cenário sócio-político-

cultural do país que abriram caminho para a criação da Comissão Nacional da Verdade, para a 

apuração das violações dos direitos humanos durante o Regime Militar de 1964 até 1985. 

Buscou-se compreender e destacar o significado do trabalho da CNV nos aspectos voltados 

para o reconhecimento da memória e da verdade e posterior revisão da história política 

brasileira referente ao período, como efetivação prática dos direitos humanos e cidadania, 

tendo-se o termo reconhecimento como chave hermenêutica devido à semântica empregada, 

na qual se reafirma: é o que acontece e só pode acontecer ao conhecimento quando ele se 

torna oficialmente sancionado, quando faz dele parte da cena cognitiva pública, neste caso, o 

conhecimento dos fatos históricos não mais velados nem marginalizados.  

 Desta maneira, o respaldo da oficialização histórica dos acontecimentos apurados 

pela CNV permite à sociedade brasileira compreender e se reconciliar com o referido passado 

e superá-lo em suas vicissitudes, sem mais concebê-lo como “um passado que não passa” 

(VARELLA, 2012, p.9), que se faz presente como um fantasma para o tormento dos atingidos 

ou ainda como uma lenda, para o senso comum. 

Foi adotada, neste trabalho, uma abordagem de linha hermenêutico-compreensiva a 

partir da premissa de que a história e a memória são elementos constitutivos da cultura de 

uma nação, trazendo, cada qual em sua própria natureza, o desafio constante e dinâmico de se 

lançar novas perspectivas a partir dos elementos históricos, oficiais ou não, e submetê-los a 

revisão, especialmente quando da mudança de um cenário político repressivo, onde as 

liberdades civis são cerceadas pelo autoritarismo, para um cenário político democrático no 

qual as liberdades civis são restabelecidas e torna-se possível reordenar as esferas da vida 

pelos princípios fundamentais do Estado democrático de direito, onde o ambiente torna-se 

favorável para uma revisão da história e possibilita chegar às verdadeiras intenções dos 

discursos e das ações de determinada época em seus respectivos contextos social, cultural e 

político, nos quais são encontrados os fragmentos da natureza racional e ideológica de suas 

motivações. 

Destacou-se o processo de construção e de reconstrução da história como resultante de 

uma tensão entre o poder do Estado e os anseios da sociedade civil, considerando-se a tensão 

como o jogo de poder intrínseco às questões políticas envolvidas como fator determinante das 

decisões de Estado que afetam todas as esferas de vida da sociedade civil. Neste sentido, foi 
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desenvolvida uma leitura crítica para o esclarecimento da natureza dessa tensão entre história 

e memória como elemento constitutivo do processo de construção social da história e seus 

desdobramentos na vida política dos cidadãos, exigindo-lhes formação e engajamento político 

para exercer plenamente a sua cidadania, dentro da legalidade e das regras democráticas.  

Os principais fatores históricos analisados para a criação da Comissão Nacional da 

Verdade foram colocados em diálogo com a Teoria do Agir Comunicativo, de Habermas, para 

propiciar uma compreensão societal8 da CNV como fruto da democracia em seu novo 

contexto histórico-político-social, respaldada nos princípios fundamentais do Estado 

democrático de direito ordenado pela Constituição Federal do Brasil de 1988. Neste sentido, 

destacaram-se as diferenças entre os regimes autoritário e democrático (quando de sua 

instauração), sendo o modus operandi dos governos totalitários semelhantes quanto aos meios 

empregados, traduzidos pela repressão e violência, enquanto o segundo (o regime 

democrático) demanda, para o seu estabelecimento, perseverança e diálogo constante entre o 

Estado e a sociedade civil.   

  Os pressupostos de Paul Ricoeur, Hans-Georg Gadamer e Jürgen Habermas foram de 

grande vaia na interpretação da intencionalidade e do alcance das recomendações da CNV 

para a efetivação dos direitos humanos e cidadania, segundo os parâmetros conferidos à 

memória e à verdade pelo Eixo Orientador VI do Programa Nacional dos Direitos Humanos 3. 

Conclui-se que as reivindicações ou recomendações encetadas pela CNV foram inspiradas e 

amparadas no vasto material comprobatório de graves violações contra os direitos humanos, 

como tortura física e psicológica, sequestros, desaparecimentos forçados, ocultação de 

cadáveres, fraudes processuais e outras ações decorridas da repressão político-social durante o 

Regime Militar.  

Reduzidos a termo, esses crimes documentados se tornaram fonte de controvérsias 

entre a CNV e a instituição das Forças Armadas devido aos possíveis desdobramentos 

jurídicos concernentes à matéria. As recomendações do Relatório Final analisadas como 

símbolo possibilitaram desvelar: 1) a intenção da CNV na defesa dos direitos humanos e 

cidadania, ao reivindicar a punição dos agentes do Estado envolvidos, medida exemplar cujo 

significado é o esforço para banir as práticas de tortura e outros meios desumanos ainda 

empregados pelos agentes de segurança pública atualmente; 2) a vontade de garantir 

                                                 
8 Societal: utiliza-se o termo para enfatizar o "ser- junto-com",  que supera a simples associação racional    
  mecânica dos indivíduos entre si. 
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perenidade às liberdades democráticas por intermédio das transformações institucionais e 

constitucionais recomendadas.   

O conceito de “agir comunicativo” de Habermas foi utilizado recortando-se dois 

aspectos conexos para interpretação dos textos, o teleológico, relacionado à concretização de 

fins, neste caso, à realização do plano de ação da CNV em prol da defesa e efetivação dos 

direitos humanos e cidadania, e o comunicativo, que abrange os aspectos da interpretação da 

situação e da obtenção de um consenso para a difusão do novo conhecimento. Neste sentido, 

Habermas (2012, p.233) postula que, “no agir comunicativo, os participantes tentam realizar 

consensualmente seus planos, tomando como base uma definição comum da situação”: foi 

analisado, então, o momento histórico que envolve o relatório final da CNV como a situação 

consensual na qual a verdade e a memória se opõem à história oficial como condição para a 

persecução de seu objetivo: o reconhecimento oficial dos fatos investigados e elucidados no 

relatório final da CNV. 

Finalmente, foi enfocado o aspecto pedagógico da CNV e sua contribuição para a 

construção de uma educação política segundo os princípios do Estado democrático de direito, 

para que violações dos direitos humanos não mais aconteçam de maneira coordenada e 

sistematizada pelo poder do Estado. E, visando à formação cidadã das novas gerações, 

recorreu-se a um elenco de educadores contemporâneos e ao postulado da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, para demonstrar a convergência da temática educacional às 

propostas da CNV para a educação e a cultura, concluindo que o material histórico produzido 

pela CNV, contido em seu relatório final, atende ao incremento do conteúdo teórico para 

confecção de material didático concernente à educação, que ressalta a importância dos direitos 

humanos, da prática de solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância. 

Em suma, os resultados das investigações da Comissão Nacional da Verdade sobre os 

fatos históricos da política recente do País podem contribuir para o desenvolvimento de 

processos educacionais formadores de uma consciência democrática ancorada numa 

mentalidade crítica e habilitada para a transformação positiva da sociedade. Todavia, este 

potencial transformador aponta para a necessidade de novas pesquisas acadêmicas para o 

desenvolvimento de material didático-pedagógico, que atenda as peculiaridades do ensino 

infantil ao ensino superior.    

 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda.”  

Paulo Freire 
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