
 1 

 

 

AS CARAVANAS DA ANISTIA 

Um mecanismo privilegiado da justiça de transição brasileira 

 

Autore/as: 

Paulo Abrão Pires Junior 

Contatos: paulo.abrao@mj.gov.br  - Tel.: (61) 2025.94.04 

Formação: Doutor em Direito (PUC - Rio de Janeiro) 

Atuação Profissional: Professor e Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça 

 

Flávia Carlet 

Contatos: flavia.carlet@mj.gov.br - Tel.: (61) 2025.9254 

Formação: Mestranda em Direito (UnB) 

Atuação Profissional: Consultora do PNUD na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça 

 

Daniela Frantz 

Contatos: daniela.frantz@mj.gov.br  - Tel.: (61) 2025.92.54 

Formação: Mestre em Psicologia Social e Institucional (UFRGS) 

Atuação Profissional: Consultora do PNUD na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça 

 

Kelen Meregali Model Ferreira 

Contatos: kelen.meregali@mj.gov - Tel.: (61) 2025.92.54 

Formação: Pós-graduanda em Direito Internacional Público (ESMPU) 

Atuação Profissional: Consultora do PNUD na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça 

 

Vanda Davi Fernandes de Oliveira 

Contatos: vanda.oliveira@mj.gov.br - Tel.: (61) 20259254 

Formação: Doutoranda em Direito (Universidad de Alicante-Espanha) 

Atuação Profissional: Conselheira da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça 

 

 

mailto:paulo.abrao@mj.gov.br
mailto:flavia.carlet@mj.gov.br
mailto:Daniela.frantz@mj.gov.br
mailto:kelen.meregali@mj.gov
mailto:vanda.oliveira@mj.gov.br


 2 

 

 

AS CARAVANAS DA ANISTIA 

Um mecanismo privilegiado da justiça de transição brasileira 

 

 

Das utopias 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 

A presença distante das estrelas! 

Mário Quintana 
 

 

Resumo: o presente artigo visa analisar o papel desempenhado pelas Caravanas da Anistia, projeto 

de caráter educativo em fase de execução pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, no 

contexto da justiça de transição brasileira. Assim, pretende-se discutir e refletir em que medida as 

Caravanas têm cumprido uma função estratégica no processo justransicional, em especial no que se 

refere à reapropriação do conteúdo histórico-originário da anistia política brasileira; à 

democratização do acesso à justiça; à construção de uma justiça restaurativa;  à mobilização social 

em torno da necessidade de uma justiça de transição e à promoção de uma cultura jurídico-política 

fundamentada na educação para os direitos humanos e para o direito à memória e à verdade com 

vistas ao enfretamento da influência da cultura autoritária no presente. 

Palavras-chave: justiça de transição – anistia política – educação para os direitos humanos 

 

 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo examinar el rol desempeñado por las Caravanas de la 

Amnistía, un proyecto de carácter educativo en ejecución por la Comisión de Amnistía del 

Ministerio de la Justicia, en el contexto de la justicia de transición en Brasil. Por lo tanto, intentase 

debatir y reflexionar sobre el grado en que las caravanas han cumplido un papel estratégico en el 

proceso justransicional, especialmente con respecto a la reapropiación del contenido histórico-

originario de la amnistía política de Brasil; a la democratización del acceso a la justicia; a la 

construcción de una justicia restaurativa; a la movilización social en torno a la necesidad de una 

justicia de transición y a la promoción de una cultura jurídica-política basada en la educación para 

los derechos humanos y para el derecho a la memoria y a la verdad con el fin de hacer frente a la 

influencia de la cultura autoritaria en el presente. 

Palabras clave: justicia de transición – amnistía política - educación para los derechos humanos 
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1. Considerações preliminares 

 

A Lei da Anistia brasileira completou 30 anos (1979-2009). A luta da sociedade 

civil pela anistia ampla, geral e irrestrita para os perseguidos políticos é um dos principais 

pilares da transição política rumo a uma redemocratização cujo processo transicional 

encontra-se sob a eclosão de um cisma social no qual, como reverbera Boaventura de Sousa 

Santos, “vive-se uma realidade dividida entre aqueles que não podem esquecer e aqueles 

que não querem lembrar”
1
. 

 

Esta luta política pela memória histórica em curso no Brasil é responsável por criar 

as condições necessárias para o surgimento de uma nova conjuntura histórica marcada 

atualmente pelas seguintes discussões: o debate jurídico-político acerca da abrangência da 

Lei de Anistia (auto-anistia) para os crimes cometidos pelos agentes perpetradores de 

crimes de lesa-humanidade, tal qual a tortura e os desaparecimentos forçados; o debate em 

torno do sentido autêntico do conceito de “anistia” que, nas peculiaridades históricas 

brasileiras, não está destinado à amnésia ou ao esquecimento, mas sim, ao reconhecimento 

do Estado quanto ao direito de resistir ao regime autoritário e o conseqüente direito à 

reparação; a reivindicação pelo direito ao acesso aos arquivos dos centros de repressão da 

ditadura militar; e, mais recentemente, quanto às reações contrárias ao processo de criação 

de uma Comissão de Verdade. Estas discussões sustentam-se em razão de iniciativas dos 

movimentos sociais - redes plurais de organizações civis e de direitos humanos em defesa 

de políticas de memória, reparação, justiça e verdade - e de parcela de organismos 

governamentais como a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e a Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República. 

 

                                                 
1
 Palestra proferida no Fórum Social Mundial durante o Seminário “As marcas das ditaduras nos direitos 

humanos”, promovido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Porto 

Alegre, 2010. 
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Confiante de que a perspectiva democrática é também uma experiência de recriação 

permanente e de renovação das instituições que resulta na determinação de novos espaços 

públicos e condições para o debate e formação de novos consensos – como ensina José 

Geraldo de Sousa Junior
2
 - a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça vem 

promovendo um conjunto de políticas para além da tarefa constitucional de implementação 

do direito à reparação moral e econômica dos perseguidos políticos. Trata-se do projeto, 

implantado em abril de 2008, denominado “Anistia Política: educação para a democracia, 

cidadania e os direitos humanos” voltado à construção de políticas de memória e verdade 

referentes ao período de repressão ditatorial elaboradas e implementadas a partir de práticas 

educativas desde e para os direitos humanos, com o intuito de aprofundar o processo de 

justiça de transição brasileiro, cuja concretude tem se dado especialmente por meio das 

“Caravanas da Anistia”. 

 

2. As Caravanas da Anistia: espaço público de efetivação de direitos e políticas 

de construção do direito à memória e à verdade no Brasil 

 

As Caravanas da Anistia consistem na realização de sessões públicas itinerantes de 

apreciação de requerimentos de anistia política acompanhadas por atividades educativas e 

culturais, promovidas pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A Comissão é o 

órgão do Estado brasileiro responsável por reconhecer oficialmente o cometimento de atos 

de exceção, na plena abrangência do termo, contra brasileiros e estrangeiros, materializados 

em perseguições políticas e que ensejam o direito constitucionalmente assegurado à 

reparação
3
.  

 

Trata-se de uma política pública de educação em direitos humanos, com o objetivo 

de resgatar, preservar e divulgar a memória política brasileira, em especial do período 

                                                 
2
 SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Novas Sociabilidades, novos conflitos, novos direitos. In: PINHEIRO, 

José Ernanne; SOUSA JUNIOR, José Geraldo de; DINIZ, Melillo e SAMPAIO, Plínio de Arruda (Org.). 

Ética, Justiça e Direito. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1997, p.99. 
3
 Vide para tanto o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República 

Federativa do Brasil e sua regulamentação pela Lei 10.559/02. 
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relativo à repressão ditatorial, estimulando e difundindo o debate junto à sociedade civil em 

torno dos temas da anistia política, da democracia e da justiça de transição. 

 

Dentre seus objetivos, as Caravanas visam descentralizar as sessões regulares da 

Comissão de Anistia ocorridas ordinariamente na capital federal. Como o próprio nome 

caravanas sugere, realizam-se de forma itinerante, percorrendo as localidades do Brasil 

onde ocorreram perseguições políticas e garantindo uma ampla participação da sociedade 

civil aos atos reparatórios oficiais. Desta forma, têm permitido uma reapropriação do 

sentido histórico do conceito de anistia e, neste aspecto, reconecta-se à memória do período 

das amplas mobilizações da sociedade na pré-redemocratização. 

 

Em que pese o rito da sessão pública seguir os mesmos procedimentos das sessões 

realizadas em Brasília, toma-se o cuidado para que as formalidades necessárias a um 

julgamento administrativo plenamente adequado não “esfriem”, burocratizem ou impeçam 

que este momento seja um espaço de escuta, encontro, olhares e compreensões mútuas 

entre o Estado que pede desculpas, representado pela Comissão de Anistia, e a sociedade 

brasileira a ser reparada, representada pelos perseguidos e público presente. 

 

O conjunto dos requerimentos de anistia política é analisado por conselheiros e 

conselheiras
4
, responsáveis pela análise de determinado pedido, pelo relato dos fatos e 

documentos constantes no processo, pela formação de um juízo sobre o conjunto dos 

documentos e meios comprobatórios da perseguição permitidos pela ordem jurídica 

brasileira, pela interpelação e escuta da manifestação do ex-perseguido e pelo debate com 

os demais Conselheiros sobre a possibilidade de conceder ou não o reconhecimento da 

condição de anistiado político – de natureza reparatória moral - e, em caso afirmativo, 

verificar posteriormente a pertinência do direito a uma reparação econômica.  

 

                                                 
4
 Atualmente, vinte e dois Conselheiros, membros da sociedade civil, nomeados pelo ministro de Estado da 

Justiça, prestam serviço de relevante interesse público, pro bono, apreciando semanalmente os mais de 63 mil 

processos protocolados na Comissão de Anistia. 
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Os testemunhos dos perseguidos políticos ou de seus familiares e procuradores, 

diante de um público plural – estudantes, população local, profissionais da imprensa, 

familiares, representantes de órgãos públicos – tornam de domínio público – na justa 

medida em que as testemunhas desejam explicitar – as histórias de perseguição muitas 

vezes desconhecidas, disponibilizam os relatos e visibilizam as sequelas oriundas das 

perseguições, formando uma consciência social sobre o legado autoritário. 

 

Até dezembro de 2009 foram realizadas 32 Caravanas nas cinco regiões do país, 

percorrendo um total de 17 estados brasileiros
5
. Como resultado destas atividades foram 

apreciados publicamente mais de 800 requerimentos de anistia política e alcançado um 

público presencial imediato estimado em mais de dez mil pessoas. 

 

Desta forma, as Caravanas da Anistia têm cumprido uma função estratégica para o 

processo justransicional brasileiro na medida em que, ao mesmo tempo que concedem 

efetividade ao direito constitucional à reparação, constituem-se em iniciativa inédita para a 

consecução simultânea da: a) reapropriação do conteúdo histórico-originário da anistia 

política brasileira; b)  democratização do acesso à justiça; c) construção de uma justiça 

restaurativa; d) mobilização social em torno da necessidade de uma justiça de transição; 

e) promoção de uma cultura jurídico-política fundamentada na educação para os direitos 

humanos e para o direito à memória e à verdade. 

 

a) a reapropriação do conteúdo hitórico-originário da  anistia política brasileira 

 

Uma primeira contribuição que as Caravanas da Anistia propiciaram no campo da 

memória foi a da reapropriação pela sociedade brasileira da ideia de anistia vinculada ao 

conceito originário das lutas da sociedade civil na década de 1970. A experiência brasileira 

não coaduna com o conceito tradicional de anistia assimilado, em alguns países, como 

perdão ou esquecimento. A anistia brasileira, embora não tenha se constituído na 

                                                 
5
 São os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e 

Sergipe. 
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integralidade da ideia reivindicada nas ruas – como anistia ampla, geral e irrestrita aos 

presos políticos - é compreendida historicamente como uma conquista da sociedade civil 

organizada.  

 

A expressão anistia no Brasil – a qual confere nome à Comissão de Anistia e, por 

sua vez, às Caravanas da Anistia – está relacionada ao seu conteúdo político-emancipatório 

traduzido na luta pela democracia e tão bem sintetizada por José Geraldo de Sousa Junior: o 

de que a anistia foi a bandeira capaz de organizar a resistência democrática, galvanizar o 

imaginário democrático e ganhar o sentimento de oposição ao regime
6
.  

 

A luta pela anistia, nestes termos históricos, é uma espécie de síntese política da 

resistência brasileira. Ainda assim é comum o erro de análise em valer-se do significado 

etimológico e tradicional da palavra “anistia” para deturpar e menosprezar seu conteúdo 

histórico substancial. O efeito prático de tal análise é o de dar ressonância a um 

revisionismo advindo de setores conservadores que querem caracterizar a bandeira pela 

“anistia ampla, geral e irrestrita” como tendo sido um “movimento nacional por 

esquecimento” ou um “movimento nacional por pedido de perdão aos ditadores”.  

 

O “direito à reparação” no Brasil, por isso, tornou-se um verdadeiro “direito à 

anistia”, mais especificamente a um direito do perseguido político de ser declarado 

oficialmente anistiado político, reconhecendo a legitimidade de sua resistência. Essa 

declaração de anistiado é um gesto oficial e legal de pedidos de desculpas pelo Estado em 

que reconhece que perseguiu politicamente a um cidadão ou uma cidadã e que promoveu 

contra eles atos de exceção, causando-lhe prejuízos morais e materiais a serem reparados
7
. 

 

                                                 
6
 SOUSA JUNIOR, José Geraldo. Ideias para a cidadania e para a justiça. Porto Alegre: Fabris, 2008, p. 

100. 
7
 Sobre este assunto vide o artigo publicado nesta edição da Revista: ABRAO, Paulo; TORELLY, Marcelo. A 

reparação no contexto da justiça de transição brasileira: as dimensões reparatórias da Comissão de 

Anistia. 



 8 

b) a democratização do acesso à justiça administrativa e a qualidade da prestação 

do dever reparatório 

 

Por seu caráter público e itinerante, as Caravanas da Anistia contribuem para a 

ampliação do acesso à justiça, intensificado a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Esta foi marcada por um programa jurídico-político norteador da 

configuração social e institucional da Justiça no Brasil na medida em que realizou uma 

ruptura com a tradição autoritária e estabeleceu um formato de organização política e social 

que convidava à luta permanente pela conquista e realização de direitos
8
. 

 

Neste viés, o acesso à justiça ocupou nos últimos tempos o centro de múltiplos 

debates no âmbito do Direito e das Ciências Sociais. Muito embora Mauro Capelletti tenha 

antecipado que o acesso à justiça deva ser entendido como “requisito fundamental – o mais 

básico dos direitos – de um sistema jurídico moderno e igualitário e que pretenda garantir 

e não apenas proclamar direitos”
9
, ainda são recorrentes as abordagens que identificam no 

Poder Judiciário a centralização da garantia do acesso à justiça.  

 

Apesar disto, pesquisadores e estudiosos têm formulado concepções mais alargadas 

sobre a matéria de modo a considerar que, para além do sistema judiciário, a distribuição da 

justiça pode se dar tanto a partir da atuação de instituições não-judiciárias
10

 quanto pela 

adoção de estratégias para a garantia e a efetivação de direitos promovidas pela própria 

sociedade
11

. 

 

                                                 
8
 PAIXÃO, Cristiano; SOUSA JUNIOR, José Geraldo; SÁ E SILVA, Fábio; ANDRADE, Adriana (Orgs). 

Observatório do Judiciário. Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL). Série Pensando o Direito. N◦ 15/ 

2009, p. 15-16. 
9
 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 12. 

10
 Conforme BORGES, Rosa Maria Zaia. Mediação e Ética das Virtudes: a philía como critério de 

inteligibilidade da mediação comunitária. Tese de Doutorado em Filosofia do Direito. Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, 2009. 
11

 Sobre espaços não-estatais de produção do direito ver WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico: 

Fundamentos de uma Nova Cultura no Direito. 3ª Ed. São Paulo: Alfa-Omega, 2001. 
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 Nesta perspectiva, uma das condições para a efetivação do acesso à justiça é a de 

que, por um lado, as instituições assumam práticas institucionais harmônicas com o caráter 

democrático da Constituição Federal de modo a promover processos inclusivos, 

democratizantes e participativos e, por outro, estejam abertas ao diálogo com a sociedade 

civil mobilizada pela conquista de direitos e pela realização de justiça.  

 

Desta forma, as Caravanas da Anistia têm contribuído para a ampliação e o 

fortalecimento do acesso à justiça na medida em que se constituem instrumento de 

aproximação e diálogo entre os espaços jurisdicionais e a sociedade civil, possibilitando o 

acesso dos anistiandos e seus familiares ao ato de apreciação dos requerimentos de anistia 

política, bem como incrementando a qualidade do processo de apreciação, desde a análise 

dos documentos probatórios até a manifestação oral do requerente. 

 

Quanto ao primeiro aspecto, o Brasil, por suas dimensões continentais e por sua 

formação sócio-econômica marcadamente caracterizada pela concentração de renda, não 

permite que todos os cidadãos possuam condições objetivas de fazerem-se presentes nas 

sessões oficiais de apreciação de seus processos administrativos de anistia política 

ocorridas em Brasília. Ao deslocar a estrutura oficial de recursos humanos e logísticos do 

Ministério da Justiça para os diferentes cantos do país, as Caravanas permitem que um 

número maior de pessoas acompanhe o resultado de seus pleitos por direito à reparação.   

 

No que diz respeito ao segundo aspecto, vale referir que a apreciação pública dos 

requerimentos de anistia política acabou por ensejar um efeito positivo sobre a qualidade 

probatória dos pedidos da anistia, acarretando melhoria na prestação jurisdicional 

administrativa, na medida em que períodos da história não desvelados têm sido 

reconstruídos pela melhor tradição da memória oral, com o cruzamento de testemunhos e 

com a possibilidade de conexão de fatos persecutórios correlacionados.  

 

c) a justiça restaurativa e as Caravanas da Anistia no âmbito da memória, da 

verdade e das reparações 



 10 

 

O testemunho compartilhado pelo perseguido político num espaço coletivo como o 

das Caravanas propicia a reconstituição da história, o enfrentamento do passado e uma 

intensa valorização do seus ideais e vivências. Aqueles que as escutam são sensibilizados a 

compreendê-las sob o prisma dos atores sociais que, embora pretensamente invisibilizados 

pela “política da amnésia”, foram protagonistas da história.  

 

Por meio do compartilhamento destas experiências, um duplo movimento é 

desencadeado: por um lado, possibilita-se transformar a dor em conhecimento e, por outro, 

permite-se um processamento adequado da dor, necessário à superação de uma tragédia: a 

elaboração do luto e dos traumas, em vez do silenciamento
12

.  

 

O ato de recordar e narrar gera, desta forma, uma oportunidade de converter o 

ouvinte em testemunha, pois “quem ouve, torna-se responsável pela continuidade da 

narração”
13

. De acordo com José Carlos Moreira da Silva Filho, “o pior pesadelo para 

quem testemunha e vive o sofrimento é não poder contá-lo para ninguém, é correr o risco 

de que ninguém tome conhecimento do suplício sofrido e a injustiça se perpetue na 

ignorância e em um silêncio vazio, ausente de intérpretes que possam lhe dar sentido”
 14

.  

 

Os relatos emocionados invocam a dor e as marcas das atrocidades sofridas e 

igualmente as motivações ético-políticas que levaram os perseguidos a resistir contra um 

Estado autoritário. Para Carlos Beristaín, a pluralidade de conteúdo inerente a estas 

narrativas contribui para que a sociedade tenha uma visão positiva das vítimas, e não 

vitimista das mesmas
15

. A partir de um estudo sobre a experiência guatemalteca, o autor 

                                                 
12

 SOUZA, Jesse Jane Vieira de. Palestra Memória e esquecimento: artimanhas da História, proferida no I 

Congresso Ibero-americano de Educação em Direitos Humanos, 2006.  
13

 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. O anjo da história e a memória das vítimas: o caso da ditadura 

militar no Brasil. In: RUIZ, Castor Bartolomé. Justiça e Memória. Para uma crítica ética da violência. São 

Leopoldo: UNISINOS, 2009, p. 141. 
14

 Ibidem, p. 134. 
15

 BERISTAÍN, Carlos Martín. Reconstrución del tecido social. Aprendizajes y desafios desde la 

experiência guatemalteca. Ministério da Justiça/ICTJ: Curso Essencial de Justiça de Transição, Rio de 

Janeiro, 20 de outubro a 1º de novembro de 2009 (material de apoio), cd-rom: mimeo.  



 11 

refere que as vítimas não possuem somente dor e sofrimento, mas também ideias e 

esperanças, o que favorece a “reconstrução do tecido social”
16

. 

 

Como disse Walter Benjamin, o testemunho recupera das ruínas a história que ficou 

à margem e confere a ela um novo sentido
17

. A verdade histórica proferida sob o ponto de 

vista dos ex-perseguidos políticos e o reconhecimento de suas histórias de vida 

instrumentalizam o público a ressignificar o passado, reposicionar-se frente ao presente, 

construindo novas possibilidades de ações futuras, uma vez que a ativação da memória 

pode recolocar a questão em pauta, atualizá-la e resgatá-la da indiferença
18

.  

 

As sessões públicas têm sido realizadas na contracorrente da postura de uma parcela 

da sociedade brasileira, que entende o debate sobre a anistia política como um tema 

ultrapassado ou que prefere agarrar-se ingenuamente ao sentido etimológico da anistia 

como esquecimento. Esta compreensão gera argumentos como os que consideram que o 

país enfrenta atualmente problemas suficientes e não seria razoável “reabrir feridas 

antigas”
19

.  Entretanto, cicatrizar as feridas pressupõe reconstituir a memória, revisitar o 

passado e narrar as vivências para os concidadãos. Ademais, as experiências de perdas e 

dores, fruto de um momento histórico-político, não podem ser relegadas ao conflito 

privado, pois estão inscritas na esfera pública e social.  

 

Neste sentido, as Caravanas buscam aliar o resgate da história com a valorização da 

memória coletiva por meio de vídeos institucionais que narram o período autoritário com 

imagens de arquivo, além da produção e exibição de vídeos de curta duração - 

denominados “Sessão de Memória” - em homenagem a personalidades emblemáticas na 

luta pela redemocratização. Nestas Sessões também são prestadas homenagens aos 

                                                 
16

 Ibidem. 
17

 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política – ensaios sobre literatura e história da cultura. 

Obras Escolhidas I. 7ª Ed., São Paulo: Brasiliense, 1994.  
18

 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. O anjo da história e a memória das vítimas: o caso da ditadura 

militar no Brasil. In: RUIZ, Castor Bartolomé. Justiça e Memória. Para uma crítica ética da violência. São 

Leopoldo : UNISINOS, 2009, p 141. 
19

 Ver MENDES, Karla Losse. Folha on line: “Discutir Anistia é mexer numa ferida cicatrizada”. 23/08/2009. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u610906.shtml. Acesso em 31.01.10. 
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perseguidos locais – trabalhadores demitidos em movimentos grevistas, grupos de 

militantes, entre outros – e a personalidades símbolo da resistência, a exemplo de Chico 

Mendes, João Goulart, Leonel Brizola, Dom Estevão Cardoso de Avellar, Francisco Julião, 

Bérgson Gurjão, Paulo Freire, Dom Hélder Câmara, Miguel Arraes, Luis Carlos Prestes, 

Elza Monnerat, entre outros. 

 

Além de realizar o resgate da memória e da verdade, as sessões públicas das 

Caravanas têm buscado efetivar o direito à reparação tanto nos planos individual e coletivo 

quanto nos planos material e simbólico. Para Javier Ciurlizza, este processo, reconhecido 

como critério básico de restituição de direitos e de restauração da confiança cívica das 

vítimas nas instituições e no Estado é “condição necessária para a restauração da justiça e 

para a cura das feridas deixadas pela violação aos direitos humanos”
20

. 

 

  No papel desempenhado pelas Caravanas, observa-se que há um compromisso em 

proceder com maior visibilidade à completude da dimensão reparatória: para além da 

dimensão econômica da reparação, privilegiar sua dimensão simbólica e moral, 

materializada no ato de “Declaração de Anistiado Político” como gesto de reconhecimento 

do direito de resistência e efetivo pedido de desculpas pelas perseguições cometidas. As 

reparações simbólicas “representam uma série de ações orientadas a reconstruir a 

memória coletiva, o patrimônio histórico e cultural, a fim de restabelecer a dignidade da 

vítima e da comunidade afetada, recuperando os laços de confiança e solidariedade”
21

. 

São medidas adotadas que visam obter do Estado um gesto de arrependimento e de 

reconhecimento da ilicitude de seu ato e, ainda mais, da legitimidade do ato de resistência 

contra ele interposto quando passou a agir contrariamente às disposições legais ilegítimas. 

 

                                                 
20

 CIURLIZZA, Javier. Para um panorama global sobre a justiça de transição. In: Revista Anistia Política e 

Justiça de Transição. Ministério da Justiça – N. 01 (jan/jun 2009) – Brasília: Ministério da Justiça, 2009, 

p.26. 
21

 ORTIZ, Claudia Giron; BARRERA, Betty Puerto. Módulo Cultura y Memória: la dimensión simbólica 

y cultural de la reparación integral. Colômbia, 2006.  
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Por isso, nas sessões públicas, depois de proferida a decisão sobre o pedido de 

anistia, os Conselheiros, em nome do Estado brasileiro, pedem desculpas oficiais pelos 

erros que este cometeu contra o ex-perseguido e sua família. Trata-se de um gesto 

simbólico profundamente relevante que busca restaurar tanto a dignidade do perseguido 

político quanto a do Estado brasileiro.  

 

Um exemplo emblemático foi a Caravana da Anistia que se realizou em junho de 

2009, em praça pública, no município de São Domingos do Araguaia/Pará, na presença de 

mais de 600 moradores da região. A atividade inaugurou o primeiro ato público de pedido 

de desculpas coletivo por parte do Estado Brasileiro aos camponeses perseguidos e 

torturados durante a repressão militar contra o movimento de resistência conhecido como 

“Guerrilha do Araguaia”. Tratou-se de um passo importante na garantia do direito à 

reparação moral e simbólica de todos os atingidos pelo Estado nos conflitos que tomaram 

sede naquele local, e, mais ainda, no resgate da história da comunidade afetada e na 

recuperação da auto-estima daqueles que tiveram suas vidas prejudicadas, com seqüelas 

que se estendem até o presente. Na oportunidade, o camponês Alípio Pereira da Cruz 

declarou: 

 

“[...] do jeito que a gente via, a gente não achava que um dia isso pudesse acontecer, eles 

subir num palco e pedir perdão pra gente assim „de cara‟, porque a gente pedir perdão a 

eles era o comum, mas eles pedirem pra gente é difícil né [...] depois que eu entendi as 

coisas, vi que é difícil acontecer isso na vida” (sic)
22

. 

 

A exemplo do que se referiu, durante as sessões públicas de apreciação de 

requerimentos de anistia política, o caráter simbólico e moral da reparação é promovido por 

meio do pedido de desculpas oficiais por parte do Estado brasileiro, acompanhado de uma 

reflexão crítica sobre o seu alcance ético e político no horizonte de uma perspectiva 

democrática orientada para o futuro. 

 

                                                 
22

 COMISSÃO DE ANISTIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Vídeo institucional “Quando o Estado 

pede desculpas”. DVD. Brasília, 2009. 
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Quanto ao perdão, impôs-se a ideia de que, por meio da anistia, o Estado-violador 

estaria perdoando aqueles que lutaram contra o regime e resistiram a ele de diferentes 

formas. O Estado estaria, assim, concedendo o perdão a quem ele próprio violou, aos então 

considerados “criminosos”. Conforme Tarso Genro, esta forma burocrática de conceber a 

anistia “limita a adesão subjetiva à reconciliação e transforma-a quase num jogo de 

reparações materiais” e, ao ser aceita, “encerra uma reverência e uma legitimação política 

do regime de exceção”
 23

. 

 

Neste contexto, as Caravanas da Anistia vêm contribuindo para a afirmação da 

interpretação do sentido historicamente autêntico da anistia brasileira, cuja hermenêutica 

coaduna com o dado histórico de que a anistia é uma conquista indelével da sociedade 

brasileira em favor dos perseguidos políticos, fruto de ampla mobilização que 

constitucionalmente foi concretizada no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias.  Assim, por um lado, busca-se resgatar a memória das pessoas que sofreram 

com a perseguição política, com o objetivo de “lembrar para não repetir” e, por outro, 

procura-se ressignificar a noção de perdão ao preconizar que o processo de reconciliação 

nacional depende, dentre outras medidas, de que o Estado assuma os danos impostos a elas, 

peça desculpas pelos fatos ocorridos e valorize a memória histórica. 

 

A perspectiva restaurativa em âmbito subjetivo relaciona-se com o estigma social 

negativo impingido aos resistentes e que provocou episódios de apartamento social quando 

os muitos militantes sofreram preconceito por criticar, resistir e se insurgir contra o Estado 

autoritário. Foram estigmatizados como “terroristas”, “subversivos”, “marginais” sofrendo 

rechaços advindos de sua própria comunidade e por vezes até mesmo de seus familiares.  

 

O reconhecimento público do direito de resistência em um processo transicional 

vincula-se a uma concepção de justiça como reconhecimento, porquanto sua preocupação 

maior não é efetivar a distribuição de bens materiais e sociais, mas promover o aumento da 

integração social como forma de colaborar com a reconciliação. De toda forma, até mesmo 

                                                 
23

 GENRO, Tarso. Teoria da Democracia e Justiça de Transição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 
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a dimensão da reparação econômica, que cumpre um papel distributivo, tem o condão de 

valorizar as ações de resistência daqueles perseguidos pelo Estado. O fato é que a 

integração social passa, necessariamente, pela recuperação dos processos de 

reconhecimento negados ao longo do período de arbitrariedades
24

. É freqüente o 

testemunho de que o pedido de desculpas e a materialização deste no documento de 

“Declaração de Anistiado Político” constitui-se em ato de reconhecimento da dignidade e 

que poderá ser mostrada aos concidadãos, aos vizinhos e aos familiares como “prova” de 

que a luta foi legítima e reconhecida.   

 

Para Pablo de Greiff
25

, a efetividade das reparações relaciona-se com a possibilidade 

de restituir a condição de cidadão às vítimas, de restaurar a confiança entre cidadãos e de 

promover a solidariedade social. De acordo com o autor, a confiança cívica “implica a 

expectativa de um compromisso normativo compartilhado”
26

. Significa dizer que a 

confiança se desenvolve quando o cidadão sente-se reconhecido socialmente como um 

indivíduo em igualdade de direitos com os demais. Desta forma, para os ex-perseguidos, as 

reparações refletir-se-ão em confiança cívica quando estas se constituírem em 

“manifestações da seriedade do Estado e de seus concidadãos em seus esforços por 

restabelecer relações de igualdade e de respeito”
27

. Sendo assim, as reparações podem ser 

compreendidas como uma forma de resgatar a cidadania e de incluir os cidadãos que 

outrora haviam sido marginalizados, perseguidos ou presos, no processo de construção de 

uma sociedade mais fraterna.  

 

A partir das reparações é possível também, de acordo com Greiff, fortalecer ou 

gerar uma atitude de solidariedade social. Segundo ele, esta se constitui em um tipo de 

empatia característica daquelas pessoas que têm a disposição de colocar-se no lugar do 

                                                 
24

 Sobre este tema ver BAGGIO, Roberta Camineiro. Justiça de Transição como Reconhecimento: limites e 

possibilidades do processo brasileiro. In: SANTOS, Boaventura; ABRÃO, Paulo; MACDOWELL, Cecília; 

TORELLY, Marcelo (Orgs.). Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-Americano. 

Brasília/Coimbra: Ministério da Justiça/Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no prelo. 
25

 GREIFF, Pablo. Justicia y reparaciones. Justice and Reparations. In: Handbook of Reparations. Oxford e 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2006, p. 323-328. Tradução livre nossa.  
26

 Ibidem, p. 324. 
27

 Ibidem, p. 327. 
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outro
28

. Esta inclinação pode ocorrer, por um lado, quando diferentes grupos sociais se 

solidarizam com os resistentes no momento em que são despertados pela narrativa dos fatos 

históricos e, por outro, “na medida em que as vítimas sentem que é oferecido um novo 

„contrato social‟ e que sua dignidade e seus interesses são amplamente reconhecidos, têm 

razões para interessarem-se em aspectos comuns, contribuindo para o fortalecimento das 

bases de uma sociedade justa”
29

.  

 

 As palavras de Greiff ajudam a compreender a experiência das Caravanas. Nas 

sessões públicas, percebe-se que a confiança cívica e a atitude de solidariedade social se 

manifestam, essencialmente, quando a Comissão de Anistia pede desculpas oficiais pelos 

danos cometidos, admitindo que a reparação econômica concedida, apesar de um dever do 

Estado, não dará conta de compensar os traumas e as dores sofridas em decorrência da 

tortura, dos desaparecimentos, das demissões e das prisões arbitrárias na proporção dos 

danos sofridos. Da mesma forma, reconhece-se que o valor da reparação eminentemente 

econômica não traduz, por si, a relevância da luta e dos ideais dos que resistiram ao período 

ditatorial.  

 

Para o público presente, a confiança cívica e a solidariedade estão conectadas ao 

momento de cumplicidade surgido a partir da socialização dos testemunhos dos 

perseguidos políticos. Esta experiência, de conteúdo dramático e corajoso, causa uma 

grande sensibilização e mesmo uma forte compreensão do público para com os 

perseguidos, ocasionada justamente pelo fato de que, ao se deixar interpelar pelos fatos 

narrados, identifica-se com o lugar político e social daqueles. 

 

d) As Caravanas da Anistia e a ampliação da mobilização social em torno do tema 

da justiça de transição 

 

                                                 
28

 Ibidem, p. 328. 
29

 Ibidem, p. 329. 
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A dimensão pública e coletiva das Caravanas se revela em espaço fértil para uma 

escuta criativa coletiva
30

 e em possibilidade original para uma experiência educativa 

voltada para o aprofundamento de uma sociedade solidária e comprometida em prevenir a 

perpetuação de violações dos direitos humanos. Buscando ampliar essa experiência de 

forma a atingir um grande número de pessoas, tem-se procurado garantir a participação de 

atores sociais de diversos segmentos. Assim, considera-se fundamental – para além da 

presença de anistiandos e seus familiares – a presença de estudantes, militantes na área dos 

direitos humanos e comunidade local. 

 

Considerando o potencial mobilizador das Caravanas, interessa particularmente a 

sensibilização do público jovem. Esta atenção deve-se à importância de se oportunizar às 

novas gerações o conhecimento a respeito do passado de luta pelas liberdades 

democráticas. Consequência do processo de escuta coletiva, o encontro intergeracional 

promovido nestas ocasiões surte efeitos subjetivos que intensificam o sentimento de 

solidariedade entre as gerações, revertido, para o jovem, em um despertar de uma postura 

protagonista e construtora da própria história e, para o ex-perseguido, em reconhecimento e 

valorização de seus ideais.  

 

A realização das Caravanas tem propiciado a rearticulação das entidades parceiras 

em torno do tema da anistia e da justiça de transição, bem como a inserção do tema na 

pauta das discussões políticas do país, cuja atualidade verifica-se porquanto perduram 

corpos insepultos, arquivos com acesso restrito ou indisponíveis, reparações ainda devidas 

e biografias a serem reveladas. 

 

                                                 
30

 “Escuta criativa” é uma referência micropolítica comprometida em abrir efetivamente o sistema de justiça 

ao exercício democrático por meio da afirmação de subjetividades e do processo de aprendizagens autônomas 

e sociais. Escutar criativamente “é compor uma experiência hermenêutica de perseguir sentidos polifônicos, 

silêncios, sentimentos, expressões, desconfortos, menos texto e mais contexto. (...) Ao escutar, ao iniciar uma 

ação transformadora, transformamos a nós mesmos”. PINHEIRO, Carolina Martins. Escuta Criativa: sobre 

a possibilidade de uma Justiça Moderna e Democrática. 1º lugar no I Prêmio Novas Ideias para a Justiça. 

Objetivos e Resultados, Sindijus-DF, Brasília, 2006.  
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Coaduna-se ao debate a intenção de promover o compromisso de todos com a 

democracia e o respeito aos direitos humanos. Neste sentido, vale referir que, a cada 

atividade, as entidades parceiras são convidadas a contribuir na construção da “Bandeira 

das Liberdades Democráticas”, símbolo das Caravanas. A bandeira, confeccionada a partir 

de retalhos de tecidos doados pelos parceiros, busca consignar este compromisso.  

 

Assim, até o momento mais de 80 parceiros colaboraram na preparação, 

organização e realização das Caravanas. A primeira ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 

parceria com a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), entidade historicamente 

reconhecida pela luta contra a ditadura, pela anistia e pela redemocratização. Já se somaram 

a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Confederação Nacional de Bispos do Brasil 

(CNBB), a União Nacional dos Estudantes (UNE), sindicatos, associações de anistiandos, 

movimentos sociais e estudantis, universidades públicas e privadas, órgãos de governo 

federais e estaduais, câmaras municipais, e grupos de ex-presos e perseguidos políticos e 

familiares de mortos e desaparecidos. 

 

d) a promoção de uma cultura jurídico-política fundamentada na educação os 

direitos humanos e  para o direito à memória e à verdade 

  

Como se vê, as Caravanas da Anistia são elaboradas e organizadas por meio do 

diálogo com os parceiros e, a partir de demandas identificadas e especificamente ajustadas 

às suas expectativas, são planejadas um conjunto de práticas e atividades pedagógicas e 

culturais como seminários, oficinas, cine-debates, peças teatrais, exposições fotográficas e 

apresentações musicais.  

 

A conjunção destas iniciativas tem conferido às Caravanas uma dimensão educativa, 

comprometida com a emergência de uma consciência crítica capaz de dar consecução ao 

projeto de sociedade plural, democrática e solidária, forjada pelo processo constituinte de 

1988, cuja base teórica e prática está inscrita na ideia de uma educação em direitos 

humanos, numa perspectiva não necessariamente formal, pois prioritariamente vivencial. 
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De acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH III)
31

 e com o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
32

, nos quais a Comissão de Anistia 

busca alinhar suas atividades educativas, a educação em direitos humanos é entendida 

como um canal estratégico para a formação de uma sociedade igualitária capaz de articular 

a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos 

humanos e a formação de uma consciência cidadã.  

 

Para Nilmário Miranda e Egidia Aiexe, educar em direitos humanos supõe adotar 

mais do que conceitos de cidadania, mas também práticas pedagógicas, sociais e políticas 

de defesa da dignidade da pessoa humana
33

. Para além destas ideias, Vera Maria Candau 

traz relevante contribuição ao referir que a educação em direitos humanos engloba três 

dimensões: a primeira refere-se à formação de sujeitos de direito, a segunda, ao processo de 

empoderamento dos atores sociais, e a terceira aos processos de mudança necessários para a 

construção de sociedades democráticas e humanas
34

 de modo que 

 

[...] um dos componentes fundamentais destes processos se relaciona a „educar para o 

nunca mais‟, para resgatar a memória histórica, romper a cultura do silêncio e da 

impunidade que ainda está muito presente em nossos países
35

. (grifo nosso) 

 

 

Sabe-se que um dos principais danos causados à sociedade é a criação de uma versão 

oficialesca da história que trata de ocultar a verdade sobre os fatos passados e manipular 

informações. No caso brasileiro esta versão está calcada no suposto progresso econômico 
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 BRASIL. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República, 2009, p. 150. Disponível no site www.sedh.gov.br. 
32

 BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, 2006. Disponível no site www.sedh.gov.br. 
33

 MIRANDA, Nilmário; AIEXE, Egidia Maria de Almeida. Educação em direitos humanos: um plano, 

muitos desafios e uma missão. In: PEREIRA, Flávio Henriques Unes; DIAS. Maria Tereza Fonseca (Org.). 
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Fórum, 2008, p. 523 
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 CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos: desafios atuais. In: Educação em Direitos 

Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007. 
35
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atingido pelo país no período ditatorial
36

, nas teses de que o golpe militar foi fruto do 

clamor popular que “exigia” a deposição do ex-presidente João Goulart, de que o golpe foi 

necessário para impedir a tentativa comunista de conquistar o Brasil e, por fim,  de que a 

ditadura não foi “tão dura assim”
 37

, não havendo que falar em graves atrocidades e abusos 

cometidos pelo Estado. 

 

Para Claudia Ortiz38, 

 

[...] nas escolas e universidades, a educação que recebemos através dos livros e 

manuais de história está baseada em uma versão parcial acerca da realidade nacional, 

que responde aos interesses dominantes daqueles que têm o poder hegemônico, e que 

buscam privilegiar uns feitos sobre outros, invisibilizando a realidade das vítimas da 

violência sociopolítica. 

 

Esta versão é a responsável por sustentar consensos e mitos com vistas a enfraquecer 

os debates e as lutas pelo direito à reparação, à memória, à verdade e à justiça.  São os 

discursos que hoje estão a difundir a crença de que a Lei de Anistia pacificou o país, 

estendeu-se aos agentes do Estado que praticaram crimes no período ditatorial e promoveu 

uma grande reconciliação nacional. Em outras palavras, discursos preconizadores de que só 

resta à sociedade uma postura de silenciamento e uma política de esquecimento.  

 

Para Tarso Genro
39

, o discurso de alguns países que sofreram períodos de repressão 

de Estado centrou-se na ideia equivocada de que o regime ditatorial foi uma etapa de paz e 

                                                 
36

 O período entre 1969 a 1973 ficou conhecido como a época do Milagre Econômico. O PIB brasileiro 
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Fonte: FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, 2006. 
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de avanços econômicos, e que em nome da atual governabilidade insiste-se num pacto de 

silêncio, sob o pretexto de que “feridas não sejam abertas”. No mesmo caminho, Edson 

Teles refere: 

O consenso, elemento essencial da transição brasileira, negou caráter público à memória 

dos atos violentos do Estado – publicidade que se viu reduzida à memória privada, à 

memória de indivíduos ou de grupos identitários, não incluídos entre os protagonistas do 

pacto. Sobretudo, o consenso oficial limitou o repertório social sobre a memória, 

necessário para a realização do processo de compreensão do passado
40

.  

 

Vale dizer que tais consensos e o conseqüente silenciamento de fatos históricos e 

das próprias experiências sociais que se contrapõem à versão hegemônica da história são 

produzidos por uma determinada lógica, identificada e denominanda por Boaventura de 

Sousa Santos de monocultura do saber
41

: uma forma de conhecimento – neste caso do 

conhecimento histórico – que confere privilégios sociais, políticos e culturais a quem o 

detêm; uma racionalidade dominante que arroga-se o critério único de verdade, de 

produção e de interpretação do conhecimento. 

 

No caso transicional  brasileiro, esta monocultura do saber, traduzida numa versão 

dos fatos que ainda hoje busca se impor e difundir junto à sociedade como retrato exclusivo 

da verdade, é fruto de uma fidelidade ideológica ao regime ditatorial – sustentada 

fundamentalmente por aqueles que detêm o poder econômico, político e social – que nega a 

reconstrução da memória coletiva, o conhecimento da verdade e a promoção da justiça. 

Para confrontar esta lógica torna-se necessário realizar o que o sociólogo chama de 

ecologia de saberes, um conhecimento presente em práticas sociais que dialogue com 

outros saberes e que contribua para uma sociedade mais justa e democrática
42

. 
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Assim, contrapondo-se à racionalidade dominante e buscando superar a sua 

concepção de totalidade do conhecimento, encontram-se os saberes e as experiências 

sociais advindas da atuação daqueles que resistiram ao regime repressivo, seja nas 

comunidades de base, nos movimentos sindicais, nos movimentos urbanos e rurais, seja nos 

cárceres, na clandestinidade ou no exílio. A ecologia destes saberes deságua na 

compreensão de que a reconciliação nacional só será possível, dentre outras medidas, com a 

contraposição de conhecimentos históricos e de sua apropriação pela sociedade, com a 

compreensão dos fatos a partir de outras perspectivas para além do conhecimento 

reducionista e hegemônico, bem como com políticas educativas voltadas para saberes que 

intensifiquem a luta pelo “nunca mais”. 

 

Os consensos advindos da racionalidade dominante têm dificultado o olhar crítico 

que relacione passado, presente e futuro e seus efeitos sobre as consequências da ditadura 

na vida hodierna dos brasileiros. Sem perceber esta inter-relação, não compreendem que 

flagelos como a violência policial e a prática sistemática da tortura nos dias de hoje são 

resquícios do período ditatorial. Conforme Edson Teles, “não é possível pensarmos a 

violência da ditatura sem assumirmos o compromisso de responder aos atos de violência e 

tortura dos dias atuais”
 43

. 

 

Buscando romper com a cultura do silêncio e promover o exercício crítico de 

reflexão quanto à perpetuação de práticas autoritárias e abusivas na atualidade, as 

Caravanas da Anistia têm-se revestido em instrumento valioso para propiciar espaços de 

reconhecimento de saberes que se contraponham aos consensos dominantes, possibilitando 

a articulação de temas políticos e sociais do passado e do presente de modo a compreender 

que a história faz parte do hoje e do amanhã. 

 

Um exemplo é a Caravana realizada no ano de 2008 num assentamento rural do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), na cidade de Charqueadas, no Rio 
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Grande do Sul. Na ocasião, houve uma sessão pública de apreciação de requerimentos de 

anistia de trabalhadores rurais e urbanos perseguidos à época do regime militar. A sessão 

foi precedida pela apresentação de uma peça teatral do grupo “Peça pro Povo”, 

especialmente preparada pela juventude do Movimento. De forma lúdica e interativa a 

atividade cultural teve como objetivo propor uma reflexão crítica quanto à sistemática 

criminalização aos movimentos sociais nos dias atuais e sua semelhança com as repressões 

às tentativas de organização social ocorridas no período ditatorial.  

 

Outra experiência emblemática a assinalar foi a Caravana promovida em parceria 

com a Universidade Federal de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, oportunidade em 

que professores e estudantes da Faculdade de Direito prepararam mesas temáticas, 

exposição fotográfica, lançamento de livros e cine-debates. A Caravana contou com a 

presença de mais de 400 estudantes, que presenciaram o depoimento marcante e 

emocionado de uma ex-perseguida política, estudante de Belas Artes à época, expulsa da 

Universidade, seqüestrada por agentes da repressão e barbaramente torturada na prisão 

militar. Ao final do relato, deixou uma explícita mensagem aos jovens: de que eles 

deveriam conhecer o referido momento histórico para entender a importância “de se tomar 

conta da democracia”.  A atividade e os temas debatidos geraram tamanho interesse e 

envolvimento que, poucas semanas depois, um grupo de professores e alunos daquela 

Universidade instalou um projeto de extensão e pesquisa denominado Democracia e 

Justiça de Transição em pleno andamento.  

 

A partir desta e de outras experiências percebe-se que, especialmente quando as 

Caravanas ocorrem em espaços públicos distintos do Palácio da Justiça em Brasília, como, 

por exemplo, nas universidades, os relatos dos ex-perseguidos despertam nos jovens 

reações valiosas: num primeiro momento, a perplexidade estampada em seus rostos ao 

testemunharem a riqueza daquelas vivências e a relevância histórica dos fatos narrados na 

contramão do que viram ou sequer ouviram até então; num segundo momento, o 

surgimento de uma postura mais crítica quanto a sua própria atuação frente à realidade atual 
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e à relevância de se conhecer processos históricos como os que ocorreram, de forma a 

garantir a sua não-repetição.  

 

A dimensão pública das Caravanas ganha relevo especial para a juventude, que não 

vivenciou os anos de repressão. A mensagem assinalada é a de que a democracia não é um 

processo acabado, mas aberto e, portanto, permanentemente sujeito a avanços e retrocessos. 

Essa percepção permite aos jovens inserirem-se no atual contexto como protagonistas da 

história nacional44. Eis a expressão da atitude institucional pedagógica das Caravanas da 

Anistia inscrita na prática de uma educação em e para os direitos humanos ao motivar uma 

formação crítica e participativa de diferentes setores da sociedade frente à vida política e 

social do país.  

 

3. As Caravanas da Anistia: uma prática em permanente construção 

 

Desta forma, as modelagens flexíveis das Caravanas, adaptadas as perspectivas e 

necessidades dos amplos e múltiplos parceiros, são espaços abertos ao diálogo, ao 

reconhecimento e à valorização dos saberes advindos das experiências políticas e sociais 

dos ex-perseguidos, com vistas a privilegiar práticas criativas e inovadoras para abrir novos 

horizontes ao exercício democrático. 

 

Ao mesmo tempo em que é certo afirmar que em matéria de Justiça de Transição 

ainda há muito por fazer no Brasil, as Caravanas da Anistia – ao propiciar reparação, 

preservação da memória e busca da verdade, democratização do acesso à justiça, justiça 

restaurativa, mobilização social, educação e cultura para os direitos humanos – 

transformaram-se em patrimônio político nacional e em mecanismo privilegiado para o 

processo justransicional brasileiro, ressignificando o papel da esfera pública e o próprio 

desenho institucional da Comissão de Anistia do Brasil.  

 

                                                 
44

 ABRÃO, Paulo et alli. Justiça de Transição no Brasil: O Papel da Comissão de Anistia do Ministério da 

Justiça. In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição. Brasília: Ministério da Justiça, n.º 01, jan/jun 

2009, p.18. 



 25 

À semelhança das palavras do poeta Mário Quintana, a ideia parecia ser inatingível, 

mas isto não foi motivo para não realizá-la. É certo que ainda existem limitações a serem 

vencidas, porém com dois anos de atuação, as Caravanas da Anistia têm permitido avocar a 

apropriação pública da memória do passado e abrir vastos caminhos de esperança, rebeldias 

e solidariedade, num ensinar-e-aprender mútuo para outros mundos possíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


