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RESUMO: 

 
Esta pesquisa tem como objeto de estudo a implementação no Brasil de políticas 

reparatórias por perseguições políticas cometidas à época da ditadura militar no país 

(1964-1985), a partir da experiência da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. 

Busca-se entender de que forma a legislação vigente que regulamenta a concessão de 

reparação econômica para vítimas do arbítrio militar é operada e como, nesse processo, 

novas pautas e demandas políticas são articuladas dentro da referida agência estatal. A 

partir de um trabalho etnográfico nas Caravanas da Anistia – sessões itinerantes de 

apreciação de requerimentos de reparação --, analisa-se como se dá a construção de um 

“ritual político” como espaço de enunciações e escutas de narrativas sobre a ditadura 

militar.    
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Bush disse que as torturas cometidas em Guantanamo foram 

necessárias, que não eram tão duras quanto as conhecidas na 

América Latina, que foram apenas afogamentos. São métodos de 

tortura cometidos nas ditaduras militares. Hoje em Uberlândia 

(durante a 22ª. Caravana da Anistia), uma senhora teve a 

coragem de contar pela primeira vez as torturas que sofreu 

durante a ditadura. Depois me mandou dizer que nunca havia 

contado para o seu marido, seus pais, seus filhos, mas que teve 

coragem pela presença do ministro da Justiça. Mas isso nada 

tem a ver com a pessoa que vos fala, tem a ver com a presença 

institucional do ministério da Justiça num evento relativo aos 

Direitos Humanos. (Tarso Genro, ministro da Justiça, 14 de maio 

de 2009, durante aula magna do curso de Direito da Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo-RS)  

 

Estou muito à vontade para chorar. Porque me lembro que os 

torturadores falavam “viu como ela é quente? É guerrilheira, 

não chora!”. Sim, eu não derramei uma lágrima na tortura. 

Porque a gente não chora com o inimigo. A gente chora entre 

amigos. E (hoje) eu me sinto entre amigos. (...) Talvez eu tenha 

sido covarde, apesar de todos dizerem que eu sou forte...não 

permiti que minha família viesse (à sessão de julgamento do 

requerimento por perseguição política). Não ia agüentar... (ex-

perseguida política, em manifestação após o julgamento de seu 

processo, durante a 11ª. Caravana da Anistia, realizada na sede da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Brasília-DF,  

em 26 de setembro de 2008) 

 

Introdução 

Embora a experiência ditatorial durante as décadas de 1960 e 1980 tenha sido 

comum à maioria dos países da América Latina, é na forma com que experimentaram o 

processo democratização de seus regimes políticos que esses países começaram a se 

                                                 
1
  Versões preliminares deste texto foram apresentadas  no IV Encontro Anual da Associação Nacional de 

Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-graduação (ANDHEP), realizado entre 08 e 10 de outubro de 2008, em 

Vitória (ES), e na VII Reunião de Antropologia do Mercosul, entre 29 de setembro e 02 de outubro de 

2009, em Buenos Aires, Argentina.  
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diferenciar significativamente. Seja pela forma com que os militantes políticos de 

esquerda – alvos exemplares dos aparatos de repressão -- e  seus familiares 

organizaram-se para fazer frente à perseguição política e aos danos por ela originados, 

seja pelo tipo de contorno institucional que se estabeleceu em cada país nas suas novas 

cartas magnas pós-ditaduras, as distinções são várias, e recentes estudos começam a se 

debruçar sobre esses processos sociais (Aydos, 2002; Catela, 2000; Greco, 2003; 

Mezarobba, 2006 e 2007 ; Guembe, 2005 ; Teles, 2001; Tello, 2003). 

O processo de redemocratização no Brasil tem como um dos seus marcos a Lei 

da Anistia, de 1979, que extinguiu a punibilidade dos “crimes políticos e conexos” e, 

com isso, possibilitou o retorno ao país de exilados e banidos durante a ditadura militar. 

Era o primeiro passo para a retomada das atividades políticas por parte daqueles que 

haviam sido cassados pelo regime militar, bem como para a reorganização partidária 

que começaria a partir de então. Criada, recebida e interpretada em um cenário de 

intensos debates e polêmicas políticas, a legislação pontua a transição oficial e jurídica 

para redemocratização após cerca de 20 anos de arbítrio militar, cujo desfecho seria a   

promulgação da Constituição Federal de 1988. Nas duas décadas seguintes, a lei seria 

constantemente questionada quanto a seus alcances, em meio a sucessivas demandas por 

responsabilização dos agentes do Estado envolvidos nas violentas perseguições políticas 

ocorridas entre 1964 e 1985 e a busca por reparação por parte das vítimas. 

Segundo Mezarobba (2007), o processo de anistia no Brasil, longe de estar 

finalizado, desenvolve-se numa “longa duração”, cujos marcos podem ser identificados 

em pelo menos três leis: a lei da anistia, de 1979; a que reconhece os mortos e 

desaparecidos durante o regime militar, datada de 1995; e a lei 10.559 de 2002, que 

estabelece reparação econômica pela por perseguição política entre os anos de 1946 e 

1988. 

A iniciativa de reparar economicamente vítimas de perseguição política em 

contextos autoritários compõe a série de medidas consagradas pelo Direito Internacional 

como mecanismos necessários para a efetivação da transição democrática em países que 

experimentaram regimes ditatoriais. Assim, como explica Glenda Mezarobba (2007), 

 
“(...) a justiça de transição inclui processos judiciais contra acusados de violações 

de direitos humanos, que podem ocorrer na esfera doméstica, internacional ou 

mesmo desenvolver-se de forma híbrida; a revelação da verdade;a adoção de 

medidas de reparação (não apenas financeiras);as reformas institucionais (que vão 

de expurgos no aparato estatal a transformações em instituições como o 

Judiciário);a promoção de reconciliação entre as principais partes envolvidas no 
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conflito e a preservação da memória do período, por intermédio da instalação,por 

exemplo, de museus e monumentos”. (Mezarobba, 2007:18-19) 

 

 Criada em 2001 para operar a lei 10559, na época em vigência como Medida 

Provisória e posteriormente aprovada pelo Congresso Nacional, a Comissão de Anistia 

do Ministério da Justiça brasileiro é o órgão responsável pelo julgamento dos 

requerimentos de reparação econômica por perseguição política. Este texto busca 

entender de que forma se dão as mobilizações políticas em torno de tais demandas e 

analisar as ações dos agentes que integram tal instituição, buscando entender os sentidos 

que emergem de tal processo. A intenção é problematizar de que forma o pleito 

pecuniário é articulado política e socialmente para engendrar novas demandas e disputas 

políticas. A hipótese é de que nem ex-perseguidos políticos, nem integrantes da 

Comissão acreditam que o processo de “acerto de contas” com o legado ditatorial 

encerra-se através da reparação econômica.  

Proponho, assim, interpretar os trabalhos da Comissão de Anistia como ações 

que visam a implementar novas “disputas políticas” e “projetos de memória” alusivos à 

ditadura militar. Os dados aqui analisados são fruto de observação participante em seis 

edições das Caravanas da Anistia, sessões especiais de julgamento em diferentes 

cidades do país e antecedidas por homenagens a militantes políticos, entre julho de 2008 

e março de 2009 – realizadas em Caxias do Sul, Porto Alegre, São Leopoldo, 

Charqueadas (RS), Brasília (DF) e Florianópolis (SC) – e de entrevistas realizadas com 

integrantes do órgão.   

 Enquanto a Argentina ganhou visibilidade internacional com as emocionantes 

vigílias das Mães da Praça de Maio, e o Chile viu seu ditador ser preso em Londres por 

força de uma decisão de uma corte espanhola, no Brasil, as demandas, até pouco tempo, 

ainda gravitavam apenas em torno da abertura dos arquivos dos órgãos oficiais de 

repressão e pela localização dos corpos dos desaparecidos políticos, mas tais intentos, 

longe de ser uma demanda social que ecoasse nos quatro cantos do país, eram alentadas 

por um restrito grupo, em sua maioria ligada às pessoas diretamente atingidas pela 

perseguição que vigorou entre 1964 e 1985. 

 Novas mobilizações em torno das demandas por reparação por violações de 

direitos humanos ocorridos no período podem ser observadas nas atividades da 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça brasileiro, que, a partir de 2008, alterou 

significativamente sua agenda política, passando a promover outras iniciativas que não 

apenas o julgamento dos requerimentos por reparação econômica. Entre as novas 
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prioridades elencadas, além da aceleração dos julgamentos, destacam-se a elaboração e 

execução de projetos como as Caravanas da Anistia e o Memorial da Anistia Política e, 

finalmente, a discussão sobre a abrangência da Lei de Anistia de 1979, num claro 

posicionamento político pela responsabilização criminal de torturadores. Tal orientação 

fica claro em texto da Comissão  

 

O Ministério da Justiça considera que os três pilares de um 

processo de transição democrática são a verdade, a memória e a 

reparação. Sendo o processo brasileiro de reparação às vítimas 

significativamente avançado, o governo federal passa a buscar, 

junto à sociedade, os caminhos para que a verdade possa ser 

revelada e a memória social, construída. É papel dos poderes do 

Estado dar encaminhamento à responsabilização pelas violações 

de direitos humanos cometidas nos períodos de exceção, dentro 

de suas estritas atribuições legais. 

(informativo da Comissão de Anistia) 

 

 

 Ora por conta dos valores concedidos como indenização, ora por conta da 

notoriedade das pessoas indenizadas e, mais recentemente, por conta da discussão da 

possibilidade de responsabilizar os torturadores da época da ditadura militar, os 

trabalhos da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça aparecem no noticiário desde 

sua criação, em 2001. A partir de 2007, entretanto, o órgão passa a ter suas iniciativas 

mais presentes na pauta da imprensa, como resultado de uma nova agenda política que 

coloca em prática. 

 Tema bem mais silencioso no Brasil do que em outros países da América Latina, 

o legado da ditadura militar parece ser beneficiário do “projeto político do 

esquecimento”
2
 contido, segundo alguns autores, na Lei de Anistia de 1979, um dos 

marcos do processo social que levaria finalmente à ditadura ao final, já na década de 80. 

A partir dos anos 90, a implementação de políticas reparatórias para as vítimas das 

perseguições políticas no Brasil recolocou na pauta política uma questão que, 

infelizmente, mobilizava quase que apenas as vítimas diretas do regime.  

 Como o tema da ditadura militar, seu legado histórico e a necessidade de 

políticas reparatórias também de cunho simbólico se tornaram uma política de governo 

a partir dos trabalhos da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça? Quais agentes 

políticos estão envolvidos nesse processo? Que estratégias e quais saberes 

                                                 
2
 Grecco, 2003 ; Mezarobba, 2007; Gaspari, 2002. 



 6 

especializados foram articulados nesse processo? Quais os entendimentos e as 

concepções desses agentes em relação as políticas que desenvolvem? Que buscam, o 

que alcançaram, como entendem o trabalho que desenvolvem? 

 A partir dessas perguntas, busco entender as atuais políticas de governo em torno 

do legado da ditadura militar no Brasil, atentando para novos significados e objetivos 

tecidos a partir de 2007, quando o órgão responsável pela operação da lei 10559 para 

por uma reformulação.  

 

A Comissão de Anistia 

 

A Comissão de Anistia é uma espécie de tribunal da História. (...)  

(Paulo Abrão, presidente da Comissão, vídeo institucional) 

 

(...) é uma maneira de retribuir aquelas pessoas que lutaram pela 

liberdade (...) Uma retribuição simbólica (...). Não se quer 

vingança, nem revisar a História, mas trazer à tona o que se 

viveu (...). 

(Tarso Genro, ministro da Justiça, vídeo institucional) 

 

 

Oficialmente, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça é órgão com a 

finalidade de auxiliar o ministro da Justiça nas decisões sobre as demandas dos 

“anistiandos”; na prática, é uma instância deliberativa, já que, ela mesma, por meio dos 

pareceres e votos de seus conselheiros, analisa os processos de reparação econômica por 

perseguição política, deferi ou não os pedidos e determina o valor a ser pago aos ex-

perseguidos políticos.  

O órgão é formado por um presidente, dois vice-presidentes e 19 conselheiros. É 

a este grupo de 22 pessoas que cabe a análise e os julgamentos dos processos. O quadro 

de auxiliares da Comissão soma 103 funcionários, envolvidos nas atividades de 

gabinete, atendimento, protocolo e diligência, análise, julgamento, contadoria, 

finalização e arquivo. O primeiro grupo, o dos conselheiros, é composto por um 

representante do ministério da Defesa e um dos anistiandos políticos; os demais são 

nomeados pelo ministro da Justiça e seu trabalho na Comissão não é remunerado. Já os 

auxiliares em sua maioria são terceirizados (77), mas também há estagiários (19) e 

servidores de carreira do ministério da Justiça (05).  A atual composição da Comissão é 

resultado de uma reorganização do órgão promovida em 2007, com a nomeação de um 
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novo presidente, na qual foi implementado um novo regimento e novas regras de 

julgamento.  

De 2001 até o final de 2007, a Comissão recebeu 60.347 requerimentos, dos 

quais 37.321 foram apreciados até março de 2008. Destes, 25.013 requerimentos foram 

deferidos, e 13.017, indeferidos. Até março de 2008 também, os dados do órgão 

indicavam 23.441 requerimentos protocolados que ainda aguardavam julgamento.  

Os requerimentos podem ser formalizados por “todo o brasileiro que tiver 

sofrido perseguição política entre os anos de 1946 e 1988”, conforme determina a lei 

10559. Pelas experiências vividas ao longo do período de repressão militar, ex-

militantes políticos, familiares de mortos e desaparecidos e até mesmo militares que 

alegam ter sofrido perdas financeiras durante o regime por questões ideológicas 

requerem anistia política e reparação econômica. Os requerentes pleiteiam um dos dois 

tipos de reparação previstos pela legislação: uma prestação única, cujo valor não pode 

exceder R$ 100 mil e para a qual a base de cálculo é de 30 salários-mínimos por ano de 

perseguição política ou a prestação mensal permanente continuada, estipulada com base 

na atualização da remuneração que o requerente recebia à época em que foi perseguido. 

Embora a lei preveja reparação para as perseguições ocorridas entre 1946 e 

1988, o trabalho da Comissão tem maior visibilidade na análise dos casos de 

perseguição política durante a ditadura militar, entre os anos de 1964 e 1985 – e este é o 

recorte temporal adotado para esta pesquisa. 

Tais demandas podem ser interpretadas como atos significativos de 

reivindicação política e manejo das diferentes formas de militância experenciadas pelos 

sujeitos que pleiteiam as reparações, numa perspectiva temporal que articula passado, 

presente, futuro, enfeixados na trajetória pretérita daquelas pessoas, na reivindicação 

contemporânea que protagonizam e na expectativa de reconhecimento que nutrem. É 

possível entendê-las como “(...) um trabalho de reconstrução de si mesmo”, no qual “o 

indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros”. (Pollak, 

1989:14). O caminho dessa reconstrução dar-se-ia paulatinamente desde o momento da 

decisão de efetuar a demanda, no curso do processo e no julgamento do requerimento. 

Note-se que, do ponto de vista formal, o requerente, para pleitear o benefício, deve 

compor uma espécie de dossiê sobre sua trajetória política, apresentando suas 

experiências e, tanto quanto possível, provas sobre a perseguição política que alega ter 

sido vítima. Assim, ao tecer a narrativa, construir os argumentos e reunir documentos 

comprobatórios, o requerente tem a oportunidade de visitar sua trajetória e, por certo, 
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inseri-la em um novo contexto político. Além dessa “escrita” em “outros tempos”, tais 

requerimentos também articulam identidades e relações, já que as decisões dos 

processos, quando favoráveis, indicam um reconhecimento e uma valorização da 

militância daquelas pessoas, o que, por certo, influencia na relação delas com os outros. 

A Comissão de Anistia, além de analisar os requerimentos de reparação 

econômica, desenvolve projetos nas áreas “pedagógica e cultural”. As iniciativas 

incluem a realização de sessões itinerantes de julgamento – as Caravanas da Anistia -, a 

proposta de construção do Memorial da Anistia Política e a campanha de doação e 

arrecadação de documentos referentes ao período da ditadura militar. A justificativa 

para a realização das sessões itinerantes de julgamento é a promoção da transparência 

dos trabalhos do órgão, mas principalmente estimular a “memória” de uma fase da 

história brasileira “pouco conhecida pelos jovens”. Daí a preferência, justificada nos 

discursos oficiais, de realizar tais sessões em universidades, ou em espaços de 

concentração estudantil.  

De abril de 2008 a dezembro de 2009, foram promovidas 32 Caravanas da 

Anistia. A realização destas sessões especiais de julgamento em sedes de entidades 

como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil, na seccional do Rio Grande do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, em universidades como a de 

Caxias do Sul, a do Vale do Rio dos Sinos e a Federal de Minas Gerais e ainda em um 

assentamento do Movimento dos Trabalhares Rurais Sem Terra (em Charqueadas, RS) 

demonstram uma disposição da Comissão em estabelecer parcerias e dialogar com 

grupos da sociedade civil.   

 

A Caravana da Anistia nada mais é do que levar esse tribunal 

histórico aos quinhões do país, tirá-lo das paredes do Ministério 

da Justiça. Quem dera que nossos tribunais possam sair em 

breve de seus palácios de mármore e ir ao encontro do povo. 

(Paulo Abrão, presidente da Comissão, 6ª Caravana da Anistia 

em Caxias do Sul) 

 

Em outra frente, o órgão promoveu uma audiência pública, em julho de 2008, na 

sede do Ministério da Justiça, em Brasília, com o título “Limites e Possibilidades para a 

Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos durante o 

Estado de Exceção no Brasil”.  Representantes de organizações como Ordem dos 

Advogados do Brasil, União Nacional dos Estudantes, Tortura Nunca Mais, Associação 
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Brasileira de Anistiados Políticos, Movimento de Justiça e Direitos Humanos, 

Movimento Nacional de Direitos Humanos, Fórum dos Ex-presos Políticos de São 

Paulo, Associação de Torturados na Guerrilha do Araguaia participaram no encontro, 

cuja tônica foi o debate acerca da punição dos torturados e o questionamento da 

abrangência da Lei de Anistia  de 1979. 

Ainda em 2008, em novembro, órgão promoveu o “Seminário Latino-americano 

de Justiça de Transição”, em conjunto com o Conselho Latino-americano de Ciências 

Sociais e o Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro. No mesmo período, a Comissão realizou e “Conferência das Comissões de 

Reparação e Verdade da América Latina”, na sede do Arquivo Nacional, reunindo 

representantes de nove países da região que adotaram alguma medida da chamada  

“justiça de transição” . 

Depreende-se daí que a ação da Comissão passa a visar, a partir de 2008, ao 

estabelecimento de parcerias tanto com entidades da sociedade civil, como com 

instituições acadêmicas e com organismos internacionais. Assim, é possível constatar 

que as mobilizações agora em curso correspondem à estratégia de alinhar-se a 

pressupostos internacionais de defesa dos Direitos Humanos. Por outro lado, a 

experiência comum de ditaduras na América Latina e mesmo o protagonismo de países 

como a Argentina nas medidas de reparação e de responsabilização por violação de 

Direitos Humanos resulta num posicionamento político de valorização da América 

Latina e de construção de um espaço geopolítico que se assemelhe também na forma 

como enfrenta o legado autoritário. 

Tais iniciativas da Comissão de Anistia, especialmente a construção do 

Memorial da Anistia, sempre justificadas em discursos oficiais como dedicadas à 

“construção de uma memória” ou mesmo ao “enfrentamento da imposição do 

esquecimento”, remetem novamente aos escritos de Michel Pollak. Em Memória, 

esquecimento, silêncio e Memória e identidade social, o autor discorre sobre os 

processos de disputa e enquadramento da memória política, atentando para os conflitos 

e os projetos envolvidos na organização e nas narrativas do passado em combates do 

presente e do futuro.  Levando em conta que a “memória especificamente política pode 

ser motivo de disputa entre várias organizações” (Pollak, 1992), tais empreendimentos 

podem ser considerados como um projeto político do Estado brasileiro de tecer uma 

nova hierarquia para as narrativas sobre a ditadura militar brasileira. Nesse sentido, esse 

processo colocaria lado a lado a emersão das chamadas “memórias subterrâneas” e um 
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novo “enquadramento da memória” promovido pelo órgão estatal que agora acolhe e 

valoriza memórias das trajetórias de militantes políticos. 

 

As Caravanas da Anistia  

 

As Caravanas são sessões públicas de análise de requerimentos de reparação 

econômica por perseguição política em diferentes cidades do país. As sessões ordinárias 

de julgamento, que ocorrem semanalmente na sede do Ministério da Justiça, em 

Brasília, também são públicas, podendo ser assistidas por qualquer pessoa que tiver 

interesse. As peculiaridades das Caravanas estão em transferir as sessões para outras 

cidades e sediá-las em diferentes instituições e somar aos procedimentos burocráticos de 

análise dos requerimentos uma sessão de homenagem a ex-perseguidos políticos. Além 

disso, a abertura dos trabalhos é composta por discursos não só do presidente da 

Comissão de Anistia, como de representantes das instituições que sediam a Caravana e 

de autoridades locais, dando contornos de um evento político, que busca associar uma 

iniciativa do Estado com determinados setores da sociedade. Temos, aí, dois aspectos 

que parecem ser cruciais nas Caravanas: a itinerância e a politização dos julgamentos 

dos requerimentos de reparação econômica por perseguição política. 

Fora da sede do Ministério da Justiça, em Brasília, as sessões de julgamento 

ganham visibilidade, não apenas na mídia – o que também ocorre --, mas também junto 

a grupos específicos, sejam os interessados diretamente na reparação – os requerentes --, 

seja junto a determinados setores da sociedade, com os quais a Comissão pretende 

estabelecer uma relação de parceria.  

 Entre abril de 2008 e dezembro de 2009, foram realizadas 32 edições da 

Caravana da Anistia. A edição inaugural ocorreu na sede da Associação Brasileira de 

imprensa (ABI), na cidade do Rio de Janeiro. Até dezembro de 2009, havia ocorrido 

edições em 25 cidades
3
, e o projeto havia passado por 17 Estados da federação

4
.  

As sessões de julgamento dos requerimentos de reparação econômica por 

perseguição política ocorrem em forma de colegiado, isto é, por um grupo de 

                                                 
3
 Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Curitiba, Caxias do Sul, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, São 

Bernardo do Campo, Brasília, São Leopoldo, Porto Alegre, Charqueadas, Natal, Acre, Belém do Pará, 

Florianópolis, Recife, Uberlândia, Aracaju, São Domingos do Araguaia, João Pessoa, Fortaleza, Volta 

Redonda, Pelotas. 
4
 Carlet, Flávia; Frantz, Daniela; Ferreira, Kelen Meregali Model; Oliveira, Vanda Davi Fernandes; Pires 

Junior, Paulo Abrão. Caravanas da Anistia – um instrumento privilegiado de justiça de transição no 

Brasil. No prelo. 
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conselheiros que analisa o pedido e delibera, a partir de uma votação simples. As turmas 

de análise são compostas por no mínimo três conselheiros – no total, os responsáveis 

pela análise dos requerimentos somam 22 pessoas, nomeadas pelo ministro da Justiça 

para realizar “trabalho de alta relevância pública” e, por isso, não-remunerado. A um 

deles cabe a relatoria do requerimento, em que faz um resumo da demanda e analisa os 

documentos comprobatórios e, em seguida, redige um voto, isto é, uma proposta de 

decisão, já estipulando, para os casos de concessão, um valor para a indenização. Esse 

voto é lido pelo conselheiro e, em seguida, o requerente é convidado a se manifestar, 

seja para esclarecer alguma dúvida do processo, seja para relatar sua trajetória de 

militância política. Após a manifestação do requerente – ou de seus procuradores --, a 

proposta de voto do conselheiro-relator é colocada em discussão. Nesse momento, os 

demais conselheiros discutem a proposição do colega, também elucidam eventuais 

dúvidas e mesmo chegam a elaborar, em alguns casos, uma proposta de decisão 

diferente daquela redigida pelo responsável pelo requerimento. Encerrado esse 

momento, a proposta de voto do conselheiro relator é colocada em votação.  

 Nas Caravanas da Anistia, as sessões ocorrem da mesma forma, seguindo, 

portanto, os procedimentos de leitura do relatório, proposição de voto, manifestação do 

requerente, discussão do voto pelos demais conselheiros e, por fim, votação. A essas 

etapas, as caravanas agregam uma sessão de homenagem a ex-perseguidos políticos – 

em forma de exibição de um vídeo com imagens de momentos históricos de resistência 

à ditadura militar -, um ato de recebimento de doações de documentos para compor o 

acervo do Memorial da Anistia Política e as manifestações de representantes das 

entidades que sediam a sessão de julgamento. Tudo é antecedido pela execução do Hino 

Nacional e por um vídeo institucional, que informa sobre o trabalho da Comissão de 

Anistia e exibe depoimentos do Ministro da Justiça, do presidente da Comissão, de ex-

perseguidos políticos. 

 As Caravanas conjugam, pois, os ritos de julgamento, próprios do campo 

jurídico; as formalidades de uma solenidade de governo, como execução do hino 

nacional e uma sucessão de discursos em sua abertura; e procedimentos criados 

especialmente para esses eventos, que remontam à experiências de movimentos sociais.  

Também busca conjugar significados do presente e do passado, numa espécie de 

compressão do tempo, remetendo, reiteradamente, através dos discursos, das narrativas 

e principalmente por meio das sessões de memória, a imagens, vivências e ideários das 

diversas militâncias dos anos 60 e 70.  
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Apesar de haver uma espécie de roteiro para as Caravanas, isto é, uma sucessão 

de etapas que constituem aquele evento político peculiar, é possível identificar 

importantes especificidades em cada uma delas. O roteiro das caravanas propicia, pois, 

a construção de singularidades. Pode-se dizer que existem estratégias de identidade na 

execução das Caravanas. 

 Entre os procedimentos criados especialmente para as Caravanas da Anistia, 

estão o ato de doação de documentos para compor o acervo do Memorial da Anistia 

Política, a construção de uma bandeira – a chamada bandeira das liberdades 

democráticas - com insígnias das instituições e movimentos sociais que participaram 

das caravanas e a exibição – sessão de memória - de um vídeo com imagens e áudio da 

época de militância dos requerentes cujos processos serão julgados naquela sessão. 

A sessão de memória – denominação dada ao vídeo de homenagem aos ex-

perseguidos políticos que é exibido antes da sessão de julgamento – também é um 

marcador da especificidade de cada caravana. Em geral, contêm imagens de pessoas 

oriundas da região em que a caravana se realiza, ou com alguma identificação com a 

temática da caravana – atuação profissional, militância política, gênero, por exemplo.  

Transformam-se em uma estratégia de junção de significados a partir da compressão 

temporal que promovem e, em geral, o momento mais emocionante das Caravanas. Elas 

antecedem os ritos de julgamento propriamente dito e encerram a “instalação dos 

trabalhos”. Na Caravana da Anistia realizada na Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil, as imagens eram de líderes religiosos que se destacaram no combate à violência 

durante a ditadura militar, bem como de mobilizações populares ao redor de templos 

religiosos. Na edição que teve como sede a Assembléia Legislativa do Rio Grande do 

Sul, em que a decisão acerca do requerimento de anistia política do ex-governador 

Leonel Brizola
5
 foi assinada, um vídeo especial com imagens

6
 da trajetória política dele 

foi exibido. 

As diferenças entre as Caravanas também contemplam os cenário. Em algumas 

delas, a sessão de julgamento desenrola-se em espaços sem haver grandes interferências 

visuais no ambiente, embora sempre estejam presentes faixas com o logotipo das 

Caravanas e do Memorial da Anistia Política. Em outras vezes, é possível perceber a 

                                                 
5
 Ver Kuhn (2004) 

6
 A sessão de memória da 14ª Caravana da Anistia, em Porto Alegre, contou com uma homenagem a 

Leonel Brizola, já que o ato de anistia política do líder trabalhista foi assinado naquele evento pelo 

ministro da Justiça. Um vídeo com depoimentos de Brizola sobre o exílio, imagens do retorno do político 

ao país e da campanha presidencial de 1989 foi exibido. A trilha sonora utilizada foi o jingle da 

candidatura de Brizola nas eleições de 1989  e uma canção tradicionalista gaúcha.   
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construção de uma cenografia própria, que agrega aos símbolos institucionais outros 

objetos, espécies de alegorias dos movimentos sociais e das instituições parceiras na 

realização da Caravana. Daí que em setembro de 2008, na sede da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, no setor de Embaixadas de Brasília, podia-se ver uma bíblia em 

frente a banner da Comissão de Anistia e, dentro do auditório Dom Helder Câmara, 

onde ocorreram os julgamentos, uma cruz em cima de um painel da Comissão (Imagem 

1). No mês seguinte, em um acampamento do MST, seria a vez de sementes, flores e 

frutas ornamentarem a mesa de julgamento (Imagem 2). 

 

Imagem 1: 
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Imagem 2: 

 

Registradas em vídeo e em áudio, as sessões de julgamento realizadas durante as 

Caravanas da Anistia parecem buscar pôr em relevo a trajetória dos ex-perseguidos 

políticos através das narrativas deles próprios. Diversas vezes, conselheiros dirigiram-se 

aos requerentes pedindo que “contassem a sua história” para que tal relato “ficasse 

registrado e compusesse a história verdadeira da ditadura”, sublinhando que “isso era o 

mais importante”. Assim, as Caravanas constituem-se também de fóruns de escuta e de 

disputa de narrativas sobre a ditadura militar, em que o relato privilegiado é o dos ex-

perseguidos políticos. E a esse relato é atribuído a categoria de “verdade”. As 

Caravanas, são, pois, espaços de enunciações diversas: a enunciação das demandas dos 

requerentes e a de suas histórias de vida, por um lado; e, por outro, as enunciações de 

projetos políticos e da agenda própria da Comissão de Anistia. Além disso, há uma 

preocupação na transformação dessas enunciações em documentos históricos, isto é, em 

fontes para uma revisão historiográfica do período da ditadura. 

De acordo com Segalen (1999): 

 

O rito ou ritual é um conjunto de atos formalizados, expressivos, portadores 

de dimensão simbólica. O rito é caracterizado por uma configuração espaço-

temporal específica, pelo recurso a uma série de objetos, por sistemas de 

linguagens e comportamentos específicos e por signos emblemáticos cujo 

sentido codificado constitui um dos bens comuns do grupo. (Segalen, 

1999:31) 
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Assim, pode-se entender as Caravanas da Anistia como rituais políticos em 

construção, que agregam ritos do campo burocrático e jurídico, além de criarem  novos 

procedimentos para atribuir novos significados ao processo de reparação econômica por 

perseguição política. Assim como a itinerância que as caracteriza, as Caravanas também 

guardam uma plasticidade, em que se adequam e se reconfiguram de acordo com o 

espaço e o público a que se dirigem. 

Ainda que uma tipologia soe forçada e inadequada, seria esclarecedor identificar 

em cada uma delas uma ênfase diferente em que ora se destaca o caráter pedagógico – a 

Caravana de Caxias de Sul -- , através de reiteradas explicações e análises da legislação 

que está sendo operada, ora se enfatiza a relevância da militância e resistência dos 

requerentes que naquele momento têm seus processos analisados – Porto Alegre--  

e,outras vezes, a ênfase recai sobre uma determinada agenda política tecida pela 

Comissão, como a defesa da localização dos corpos dos mortos durante o regime, a 

elucidação do contexto de seus assassinatos e a abertura dos arquivos oficiais – Brasília, 

na CNBB. 

  

“Não se trata de benefício, bolsa, benesse” 

Em julho de 2008, a 6ª da Caravana da Anistia ocorreu em Caxias do Sul, no Rio 

Grande do Sul, durante o Encontro Nacional dos Estudantes de Direito. A sessão de 

julgamento realizou-se à tarde, no ginásio esportivo da Universidade de Caxias do Sul, 

onde ocorreram os debates e as palestras do encontro. No dia anterior, a Comissão de 

Anistia havia promovido a exibição de um filme sobre a ditadura e uma discussão 

posterior. 

 Aquela Caravana contou com a análise do requerimento de reparação econômica 

de Flávio Koutzii
7
, ex-deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e figura de 

destaque na cena política do Rio Grande do Sul. Além do dele, requerimentos de 

militantes gaúchos do Grupo dos Onze – agremiações políticas orientadas pela idéias de 

Leonel Brizola – estavam na pauta. Todavia, a análise do requerimento do ex-deputado 

e uma homenagem especial a ele acabaram dedicando quase metade do tempo do evento 

a ele. 

                                                 
7
 Flávio Koutzii esteve preso no Brasil e na Argentina durante os anos de ditadura militar na América 

Latina. Uma campanha internacional por sua libertação foi realizada e, finalmente, logrou sua libertação. 

É autor de “Pedaços de morte no coração”, livro em que analisa o sistema de prisões políticas na 

Argentina. Foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhos e Chefe da Casa Civil no governo petista de 

Olívio Dutra no RS (1999-2002). 
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 A Caravana iniciou com a exibição de um vídeo institucional da Comissão e 

depois houve a execução do hino nacional. Uma mesa de abertura foi composta, 

integrada pelo presidente do órgão, representantes de movimentos estudantis e 

autoridades da universidade que sediava o evento. Após as manifestações de abertura, 

houve a o ato de doação de documentos, Antes da sessão de julgamento iniciar, houve a 

exibição do vídeo da sessão de memória. 

 Na seqüência, a sessão de julgamento foi iniciada, com uma rápida explicação 

do presidente sobre como se desenrolariam os julgamentos. A manifestação, neste caso, 

além de informações formais como a apresentação dos conselheiros e suas respectivas 

formações acadêmicas, conteve com um comentário sobre a legislação que ali seria 

executada, reconhecendo que a lei continha “problemas” e propiciava “distorções” 

quanto aos valores concedidos. 

 

Independentemente das distorções que eventualmente ela 

produza – e ela produz -, a lei 10559 prevê dois tipos de 

reparação econômica. (...) Temos muitas críticas a essa 

legislação. A Comissão dos mortos (e desaparecidos políticos) 

estabelece R$ 136 mil. A sociedade às vezes não entende. Os 

meios de comunicação fazem questão de não entender, fixando-se 

nesse ou noutro caso. 

(Paulo Abrão, presidente da Comissão, caravana) 

 

(Trata-se de uma) Reparação devida que o Estado brasileiro tem 

de oferecer. A reparação não se constitui em benesse, bolsa, 

privilégio. O direito à reparação é dever do Estado democrático. 

(...) A reparação econômica que a Comissão de Anistia oferece é 

um direito constitucional, legal, previsto no ADCT (Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias) da Constituição 

Cidadã de 1988.  (Paulo Abrão, presidente Comissão de Anistia, 

6ª Caravana da Anistia, Caxias do Sul) 

    

Ao longo de toda a sessão, os votos dos relatores obedeceram a uma seqüência: a 

defesa da legislação (com argumentos de que a reparação econômica não seria 

benefício, benesse, privilégio algum), a crítica à imprensa (chamada de inescrupulosa 

por se ater a casos específicos, o que tiraria a atenção do real sentido do processo em 

curso), a exposição dos métodos de cálculo da indenização que seria concedida e, por 

fim, um desagravo ao requerente, na forma de um breve relato dos feitos do requerente 

na época em que fora perseguido pela sua militância política.                   
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Dos sete pedidos julgados na caravana de Caxias do Sul, apenas um dos 

requerentes estava presente, o ex-deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. 

Aqui, cabe ressaltar que enquanto os demais requerimentos foram analisados e julgados 

em um tempo médio de 25 minutos, o do ex-deputado levou cerca de duas horas e, após 

o deferimento, foi encerrado com a projeção de um vídeo elaborado pela Comissão em 

homenagem à sua trajetória política. 

Em Caxias do Sul, a tônica foi, pois, a defesa das reparações econômicas por 

perseguição política e a ênfase na legalidade daquela ação, baseada em legislação 

aprovada pelo Congresso. A 6ª Caravana da Anistia transformou-se em uma resposta 

aos comentários críticos que pululavam na imprensa sobre aos valores das indenizações, 

taxados de “bolsa-ditadura” em diversos artigos jornalísticos. As críticas eram o “outro 

lado da moeda” da pretendida visibilidade que as Caravanas traziam aos trabalhos do 

órgão. 

 O julgamento do processo ex-parlamentar foi marcado pela emoção. A trajetória 

de Flávio Koutzii, militante de esquerda exilado e posteriormente preso na Argentina, 

de onde só conseguiu sair por conta de uma ampla campanha internacional, foi 

reconstruída pelo relator do seu requerimento e, após, pelo próprio requerente, na 

período que é reservado à manifestação dos requerentes após a leitura do relatório do 

requerimento. O voto, o discurso de Koutzii e um vídeo que foi exibido em sua 

homenagem consternaram o público, formado majoritariamente por jovens estudantes 

que participavam do encontro. Também estavam na platéia na platéia uma deputada, um 

vereador e outros líderes do Partido dos Trabalhadores. 

Embora seja possível supor que houve a escolha de um requerimento “notório” 

para mobilizar o público e mesmo a atenção da imprensa e que a este requerimento 

foram dadas mais atenção e visibilidade, é preciso contrastar tal interpretação à análise 

de um dos assessores do órgão ao ocorrido em Caxias do Sul. Segundo ele, a caravana 

de Caxias foi “problemática” porque não obteve o êxito de mobilizar os requerentes a 

comparecer à sessão de julgamento, deixando-a praticamente toda dedicada ao caso do 

ex-deputado que lá estava. 

 O julgamento do requerimento de Flávio Koutzii levou às lágrimas uma 

conselheira que compunha a mesa de julgamentos. A advogada ligada a uma 

organização não-governamental de defesa dos direitos humanos quando requisitada a ler 

o voto acerca do processo que lhe coube ser relatora, também construiu seu argumento a 

partir da defesa da legislação, passando pela crítica à imprensa, explicando os critérios 
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de cálculo e, por fim, exaltando a trajetória política do requerente. Ao anunciar o 

resultado, a conselheira manifestou constrangimento, devido ao que considerou “valor 

baixo” – 30 salários mínimos -, já que o tempo de prisão comprovado seria de um mês e 

alguns dias. “Certamente não vai reparar a tortura sofrida”, disse ela, retomando a 

explicação dos critérios previstos na legislação e passando o caso para votação dos 

demais conselheiros. 

Nesse mesmo sentido, outro conselheiro enfatizou em um dos votos que  

 

(...) nenhuma reparação econômica pode ressarcir os danos 

causados (...) valor algum seria capaz de reparar... A mídia 

deveria ressaltar o caráter educativo da anistia. Qual a 

relevância de ressaltar o valor pecuniário das 

indenizações?(...) Que preço tem a tortura? Que preço tem a 

barbárie? E a vida?  

(conselheiro da Comissão, durante exposição de voto, 

caravana) 

 

O julgamento de cada processo, em caso de deferimento, é encerrado com a 

concessão da condição de anistiado político e um pedido de desculpas oficiais do Estado 

brasileiro pela perseguição política realizada. Desculpas, escusas, perdão, intercalaram-

se naquela tarde ao final da análise dos requerimentos. 

 

Pedimos desculpas oficiais do Estado brasileiro pelas injustiças 

que cometeu contra o senhor. Nossas homenagens. (conselheiro 

da Comissão de Anistia, oficializando o deferimento do 

requerimento de anistia política e reparação econômica). 

 

 

Nota-se que a busca por anistia e reparação e o processo de concessão encerra 

em si, pois, outros conflitos, para além do ato de alguém acionar o Estado a partir de 

uma lei e, provando um direito previsto no ordenamento jurídico, requerer o que lhe é 

devido. A disputa não se dá apenas entre o requerente e o Estado – mais do que isso, tal 

processo desencadeia disputas por memória, significação do passado e legitimação de 

trajetórias políticas que colocam no embate outros atores, para além do formalismo dos 

processos, nos quais os agentes são os requerentes versus os conselheiros da Comissão. 

Tal encadeamento de disputas de sentidos pode ser observada nas referências dos 

conselheiros às coberturas da imprensa sobre os trabalhos da Comissão de Anistia. Em 

resposta a manchetes que taxaram os valores concedidos como “bolsa-repressão”, 

conselheiros do órgão atacaram a imprensa, chamaram jornalistas de “inescrupulosos” e 
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discorrem sobre os porquês de a imprensa “ater-se a casos isolados” e à divulgação de 

valores no lugar de dar visibilidade ao “processo de reconhecimento e afirmação 

democrática” colocados em curso pelo órgão na visão daqueles que o integram. Assim, 

constituem-se “litígios” de significado em que duelam não apenas os sujeitos 

envolvidos, mas sujeitos que analisam, defendem, criticam, reprovam as reparações 

econômicas sem serem partes diretas nas demandas. 

 É notável como o discurso jurídico perpassa os argumentos e os comentários 

sobre o processo de reparação econômica por perseguição política. Ainda que tal 

comportamento se justifique dada a efetiva base legal, pode-se supor que as reiteradas 

adjetivações às ações da comissão como “totalmente legal”, “previstas em lei”, 

“constitucional”, são trazidas para demarcar os antagonismos entre os terrenos 

institucionais e políticos em que as reparações são concedidas – um Estado democrático 

– daquele em que as perseguições foram cometidas – um Estado autoritário militar. 

 Assim, apesar de reconhecer as “limitações da lei”, as “distorções”, ou os 

valores díspares das reparações, os conselheiros sempre reiteram que estão agindo na 

legalidade e legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Aqui, o outro viés 

interpretativo é o de busca por legitimidade e apoio social, visto que a veiculação na 

imprensa, segundo manifestação dos próprios conselheiros, teria o claro objetivo de 

reduzir, atacar e mesmo denegrir um processo que eles consideram “histórico e 

necessário para a afirmação da democracia”.  

 

 

Os sentidos da anistia 
 

 Dispostos a alinhar aos procedimentos burocráticos da aplicação da legislação 

outros sentidos – tanto porque acreditam que o dinheiro não cumpriria a finalidade de 

reparação, quanto como forma de exaltar a trajetória política de ex-perseguidos políticos 

--, os conselheiros da Comissão de Anistia passam a formular um pedido de desculpas 

por parte do Estado brasileiro pelas perseguições políticas perpetradas nos anos da 

ditadura. 

 O objetivo do “pedido de desculpas oficiais do Estado”, segundo conta uma 

conselheira, é agregar “valor simbólico” à estrita aplicação da lei que vinha até então 

sendo feita. 
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“A gente tentou introduzir outros simbolismos que fizessem com que 

as pessoas se sentissem reconhecidas pela grandiosidade de seu 

papel histórico de ter resistido durante a ditadura. E é assim que a 

gente começa então a fazer o pedido oficial de desculpas em nome 

do Estado brasileiro. É reverter o significado da anistia. Não é o 

Estado que está anistiando porque está perdoando as pessoas porque 

elas resistiram contra o Estado, é o Estado que passa a pedir perdão 

por tudo que fez. Essa foi uma dimensão de reconhecimento muito 

importante que foi inserida no nosso trabalho, porque, não raras 

vezes, as pessoas que estão lá e vão dar seu testemunho estão firmes 

e  desabam quando, de fato, há o pedido de desculpas para elas. E 

aí, elas começam a chorar. Primeiro, porque elas não esperavam 

aquilo. (...) E porque elas se reencontram com a sua história de fato 

e elas retomam o curso de suas vidas. E é por um simbolismo de um 

pedido de desculpas mesmo... 

 

 A dialética de sentido contida no termo e nos usos do estatuto da anistia política 

é abordada em trabalhos que enfatizaram os processos sociais e políticos nos quais os 

termos da anistia brasileira de 1979 e seus desdobramentos foram tecidos (Greco, 2003; 

Mezarobba, 2006 e 2007; Teles, 2001). Para fins desse estudo, que enfoca as medidas 

reparatórias a partir da atuação da Comissão de Anistia e a nova agenda política 

proposta pelo órgão a partir de 2007, cabe ressaltar um esforço de ressignificação do 

termo, que passará a ter novos sentidos políticos. Assim, ao agregar à condição de 

anistiado político um “pedido oficial de perdão do Estado brasileiro frente ao ex-

perseguido político pelas violências cometidas”, constrói-se um novo conceito de 

anistia, inédito até então no Brasil, já que circunscrito às questões de punibilidade dos 

crimes e reparação de perdas.  

 É um dos conselheiros da Comissão que explica, em artigo publicado em uma 

revista acadêmica com número dedicado ao tema da violência: 

 
“A anistia política trazida pela Constituição brasileira de 1988 (...) e 

regulamentada pela lei 10559/2002 não pode ser mais encaixada no 

tradicional sentido da anistia. Aqui fica claro o reconhecimento de que quem 

cometeu o maior crime não foram os perseguidos políticos, mas sim aqueles 

que os perseguiram: os agentes estatais. Ao invés de o Estado perdoar ele é 

que quem pede perdão, ele é que reconhece que errou quando prendeu, 

torturou e matou aqueles que estavam sob sua tutela, quando, mediante um 

golpe violento e antidemocrático implodiu a ordem constitucional vigente”. 

(Silva Filho, 2008:174) 

 

 A forma como a inversão com que a Comissão de Anistia opera esse novo 

conceito de anistia é explicitado em seguida, em nota de rodapé do artigo: 
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“Sempre que o perseguido ou perseguida política, ou então algum familiar ou 

representante, está presente na sessão de julgamento do seu requerimento 

junto à Comissão de Anistia, o Conselheiro ou Conselheira que preside a 

sessão, no final do julgamento que deferiu o reconhecimento da condição de 

anistiada ou anistiado político, em tom solene pede desculpas em nome do 

Estado brasileiro por toda a perseguição, prejuízo e sofrimento que lhe foi 

causado”. (Silva Filho, 2008:174) 

 

 

 Em recente livro que reproduz uma aula magna proferida na Faculdade de 

Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Tarso Genro, ministro da Justiça na 

época, argumenta: 

 

 
“A transição „sob controle‟, de uma parte, trouxe uma vantagem 

extraordinária, pois não jogou brasileiros contra brasileiros, na possibilidade 

de uma luta armada fratricida. De outra parte, porém, trouxe desvantagens 

gritantes: impôs burocraticamente um conceito de perdão, que é o perdão 

através do qual os ofensores „perdoam‟ os ofendidos, o que limita a adesão 

subjetiva à reconciliação e transforma-a principalmente num jogo de 

reparações materiais. Por isso mesmo o debate, tanto sobre a tortura como 

sobre a violência do regime é atual, como é atual a luta pelo prosseguimento 

da implementação de uma Justiça de Transição”. (Genro, 2009:31) 

 

 E complementa: 

 
“É suposto, portanto, nesse mecanismo um „perdão‟ que os torturadores 

teoricamente concederiam a seus torturados, que os expurgadores do serviço 

concederiam aos expurgados, que os perseguidores políticos de todas as 

origens concederiam aos seus perseguidos. Um perdão que, aceito, encerra 

uma reverência e uma legitimação política do regime de exceção. A partir 

desses valores, que induzem a conseqüências jurídicas amplas, abriu-se a 

democracia para indenizar os que foram perdoados, ou seja: um prêmio por 

terem „aceito‟ o perdão de quem humilhou e violou a Constituição, através 

de um golpe de Estado”. (Genro, 2009:31-32; grifo dele)  

 

 

Os intérpretes da lei 

  

 As proposições de Bourdieu (2000) sobre o campo jurídico oferecem 

instrumentos para se compreender a atuação da Comissão de Anistia. Ainda que o órgão 

não seja uma instância do Poder Judiciário brasileiro – está alocado no Ministério da 

Justiça, compondo, portanto o Poder Executivo; tecnicamente, é um tribunal 

administrativo, obedecendo regras próprias - , sua atuação é caracterizada pela análise 

de demandas baseadas em uma legislação específica. Assim, os conselheiros fazem as 
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vezes de juízes ao analisar a demanda, verificar a aplicabilidade da lei no caso em 

questão  e, por fim, redigir um voto com estrutura de sentença. Existe, pois, um 

conjunto de procedimentos que emergem do campo jurídico e se desenvolvem através 

do discurso jurídico. É o próprio Bourdieu que destaca que  

 

“O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de 

dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na 

qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo 

social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de 

interpretar (maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de 

textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social. É com esta 

condição que se podem dar as razões quer da autonomia relativa do direito, 

quer do efeito propriamente do desconhecimento, que resulta da ilusão da 

sua autonomia absoluta em relação às pressões externas.” (Bourdieu, 

2000:212) 

  

 Na aplicação da lei, os conselheiros atuam como intérpretes: protagonizam o 

processo de transformar a “previsão legal” em prática concreta, de pôr a letra da lei na 

vida das pessoas e mesmo de ressignificar o texto jurídico em que se baseiam. Tal 

empreendimento ocorre a partir das interações entre os diferentes sujeitos envolvidos no 

processo. São essas interações sociais, vinculadas a saberes e capitais simbólicos 

específicos, que direcionam o conteúdo da decisão, mais do que a lei em si. Sobre esse 

processo, Bourdieu (2000) atenta para o fato de que 

 

“Com efeito, o conteúdo prático da lei que se revela no veredicto é o 

resultado de uma luta simbólica entre profissionais dotados de 

competências técnicas e sociais desiguais, portanto, capazes de mobilizar, 

embora de modo desigual, os meios ou recursos jurídicos disponíveis, pela 

exploração das “regras disponíveis”, e de os utilizar eficazmente, quer 

dizer, como armas simbólicas, para fazerem triunfar a sua causa; o efeito 

jurídico da regra, quer dizer, a sua significação real, determinação na 

relação e força específica entre os profissionais, podendo-se pensar que essa 

relação tende a corresponder (tudo o mais sendo igual do ponto de vista do 

valor de equidade pura das causas em questão) à relação de força entre os 

que estão sujeitos à jurisdição respectiva”. (Bourdieu, 2000:224-225) 

 

 Nesse contexto de demanda e julgamento, o que se tem é um conjunto de 

sujeitos que se articulam em torno de projetos políticos específicos. Assim, se os 

requerentes buscam reparação econômica por distintas motivações – a serem estudadas 

nesta pesquisa --, também os integrantes da Comissão de Anistia possuem 

entendimentos do trabalho que realizam que podem conflitar com os elaborados pelos 

ex-perseguidos políticos. O que cabe aqui é questionar de que forma projetos (Ortner, 
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2007) distintos articulam-se, transformando-se num mesmo conjunto de proposições e 

quais as tensões são daí originadas.  

 

 

Considerações Finais 

As demandas por reparação econômica por perseguição política -- previstas pela 

lei 10559 de 2002 -- inserem-se na agenda brasileira de Direitos Humanos com 

notoriedade, a partir da atuação da Comissão de Anistia, que, de dentro do Ministério da 

Justiça, busca mobilizar a “atenção pública” para o processo de reconhecimento e 

valorização das trajetórias dos militantes políticos que se opuseram à ditadura militar. 

Além disso, o órgão pretende “construir e gerenciar” uma “memória social” do período 

de arbítrio no Brasil. Assim, além de suas atribuições de analisar e deliberar sobre os 

requerimentos, a Comissão volta-se para a mobilização da discussão de “outros 

sentidos” da anistia, para além do pecuniário. Segundo Pollak (1992), a memória 

socialmente construída passa por momentos de disputas, com vistas a objetivos 

políticos. No caso estudado, há o objetivo declarado e se construir uma memória do 

período da ditadura militar que coloque em relevo as violências sofridas pelos militantes 

que foram perseguidos políticos e de sublinhar as violações de direitos humanos 

ocorridas no período. 

A atuação da Comissão também pode ser vista como um posicionamento do 

Estado brasileiro -- ainda que tímido e insatisfatório de acordo com a percepção dos 

sujeitos de pesquisa até aqui ouvidos – de discutir o seu passado autoritário recente e de 

criar políticas que contemplem as demandas de reparação e reconhecimento, em 

consonância com as políticas de outros países latino-americanos, que também voltam 

suas agendas de direitos humanos para as reivindicações relativas às ditaduras das 

décadas de 1960-1980. Apesar disso, a legislação que permite tal intento não deixa de 

ser criticada pelos próprios integrantes da Comissão, que consideram as reparações 

concedidas como “constitucionais e justas”, “devidas e legítimas”, mas “limitadas e 

distorcidas”. 

Como aponta Mezarobba (2007), a anistia no Brasil é um processo em curso, 

iniciado na primeira lei de 1979, que se desdobra até hoje em novos sentidos e 

demandas. Note-se que para as mesmas demandas – afinal, os familiares dos mortos e 

desaparecidos seguem reivindicando a localização dos corpos de seus entes queridos e 
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os torturados intentam ver os torturadores punidos – concebem-se novas estratégias, 

agora modificadas pela ação de um órgão estatal – a Comissão de Anistia – que tenta 

concentrar as demandas. 

As manifestações de diferentes sujeitos aqui citadas expressam os sentidos que, 

acredito, envolvem o processo de demanda por reparação econômica: uma mobilização 

política em busca de reconhecimento por parte do Estado das violações cometidas, 

acrescidas de reparação pelos danos e de responsabilização dos torturadores; a idéia de 

que a reparação econômica, embora uma demanda legitimada pelos ex-perseguidos 

políticos, não encerra o processo de reparação reivindicada, pois não contemplaria os 

danos moral das violências sofridas; e, por fim, uma disputa deliberada pela opinião 

pública, aqui entendida como um apoio simbólico até então acessado, pelo menos na 

visão dos sujeitos envolvidos no processo aqui analisado. 
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