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Nas duas úl ti mas dé ca das, os es tu dos his tó ri cos vol ta dos para o exa me
da na tu re za do re gi me ci vil-mi li tar bra si le i ro ex pe ri men ta ram um enor me im -
pul so. Por cer to, não fal tam ra zões para ex pli car esse ver da de i ro boom que, evi -
den te men te, não é um fe nô me no que diz res pe i to ape nas ao Bra sil. Bas ta con sul -
tar a pro gra ma ção dos inú me ros con gres sos in ter na ci o na is que tra tam de te má -
ti cas con tem po râ ne as para se ve ri fi car a am pla pre sen ça de tra ba lhos vol ta dos
para a aná li se de ex pe riên ci as dra má ti cas vividas por indivíduos e grupos de
diferentes sociedades sob o jugo de regimes ditatoriais.
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No caso da pro du ção re cen te so bre a di ta du ra bra si le i ra, há duas ver ten -
tes de tra ba lho que têm des per ta do in te res se e aber to ca mi nho para no vas
incursões analíticas.

Uma de las está re la ci o na da ao es tu do de um fe nô me no que, à fal ta de
me lhor de no mi na ção, pode ser cha ma do de ins ti tu ci o na li za ção au to ri tá ria, o
qual se as so cia aos pro ces sos pe los qua is os go ver nos mi li ta res le va ram adi an te o
pro pó si to de de mar car-se das de ma is di ta du ras por meio de apli ca ção de me di -
das as sen ta das em tex tos po lí ti co-le ga is, fos se a car ta cons ti tu ci o nal, fos se a pró -
pria le gis la ção au to ri tá ria. Tais ini ci a ti vas ex pres sa ram-se tam bém no es ta be le -
ci men to de re la ções am bí guas com di fe ren tes ins ti tu i ções do Esta do bra si le i ro,
em par ti cu lar com os po de res Ju di ciá rio e Legislativo, já que foram assegurados,
para ambos, determinados espaços de atuação político-institucional. 

Ou tro cam po que tem sido pri vi le gi a do é o que exa mi na, sob di fe ren tes
pers pec ti vas, a tran si ção po lí ti ca bra si le i ra e suas im pli ca ções para o es ta be le ci -
men to de uma nova or dem po lí ti ca de mo crá ti ca no país. Vá ri os au to res, com
base no pres su pos to de que se deve con ce ber a di nâ mi ca da tran si ção bra si le i ra
como uma via de mão du pla en tre o Esta do e am plas par ce las po lí ti co-so ci a is,
têm bus ca do es ta be le cer li nhas de con ti nu i da de en tre o pro ces so gra du a lis ta e
acor da do de re ti ra da dos mi li ta res do cen tro do po der, no qual a Lei de Anis tia
cum priu pa pel de ci si vo, e as “es tra té gi as de es que ci men to” que fo ram e têm sido
aci o na das pe los go ver nos ci vis da cha ma da “Nova República”. 

Lan ça do em 2009, em meio aos de ba tes po lí ti cos e aca dê mi cos acer ca da
re vi são da Lei de Anis tia no Bra sil, De sar qui van do a di ta du ra nos pro pi cia um ex -
ce len te ro te i ro para o exa me de al gu mas das ques tões his to ri o grá fi cas aci ma
levantadas, além de muitas outras. 

A obra é com pos ta por dois vo lu mes, am bos or ga ni za dos em tor no dos
ei xos “me mó ria po lí ti ca” e “jus ti ça”. O pri me i ro vo lu me, di ri gi do para o es tu do
dos anos de re pres são po lí ti ca, é di vi di do em duas par tes: um con jun to de ar ti gos 
re la ti vos às me mó ri as e às his tó ri as de di fe ren tes ato res que re sis ti ram ao ar bí -
trio; e um ou tro con jun to, di ri gi do ao estudo da ideologia militar e das
instituições do Estado. 

Três dos ca pí tu los que com põem a pri me i ra par te do li vro abor dam te -
mas ain da mu i to pou co ex plo ra dos na li te ra tu ra so bre o re gi me. Antô nio Lu i gi
Ne gro brin da-nos com um in te res san te tex to so bre as ex pec ta ti vas e an gús ti as de 
mu lhe res re vo lu ci o ná ri as que se en vol ve ram na ex pe riên cia de se in te grar à pro -
du ção como ope rá ri as. Va len do-se de um rico con jun to do cu men tal pro du zi do à
épo ca pe las or ga ni za ções que apos ta ram na que la prá ti ca, o au tor traz nova abor -
da gem ao tema, quan do se pro põe a li dar não ape nas “com o que as mi li tan tes
queriam fazer com as operárias, mas também o que as operárias fizeram com as
militantes”. 
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Já Fla ma ri on Ma u és acom pa nha a pu bli ca ção e dis tri bu i ção do li vro
Tor tu ra: a his tó ria da re pres são po lí ti ca no Bra sil, de au to ria do jor na lis ta Antô nio
Car los Fon e pu bli ca do pela Edi to ra Glo bal, em 1979. Em seu es tu do, o au tor
exa mi na, em pri me i ro lu gar, a rede de re la ções que se es ta be le ceu en tre se to res
da gran de im pren sa e o go ver no Ge i sel no con tex to da apli ca ção do pro je to de
dis ten são po lí ti ca. Em se gui da, co lo ca-nos a par da di nâ mi ca pró pria do cam po
das pe que nas edi to ras de opo si ção do país, do qual a Glo bal foi um dos exem plos
mais ex pres si vos. 

Na se quên cia, Ta ti a na Pa i va apre sen ta em tex to um ex tra to de sua ori gi -
nal pes qui sa acer ca de um lado ain da obs cu ro do exí lio: o do im pac to da que la ex -
pe riên cia nos fi lhos dos que se vi ram obri ga dos a sair do país por motivos
políticos. 

O tex to de Ja na í na Te les a res pe i to da luta dos fa mi li a res de mor tos e de -
sa pa re ci dos fe cha a pri me i ra par te do li vro. Nele, a au to ra dis cor re so bre as es tra -
té gi as aci o na das pe los go ver nos mi li ta res no sen ti do de pro mo ver o de sa pa re ci -
men to de mi li tan tes as sas si na dos pelo re gi me, sem de i xar de cha mar aten ção
para o fato de que foi no pe río do do “moderado” Geisel que se deu a
intensificação dessa prática. 

Na se gun da par te do li vro, três tex tos li dam com ques tões que di zem res -
pe i to di re ta men te ao tema da jus ti ça, sen do que dois de les, o de Anthony Pe re i ra
e o de Kat hia Mar tin-Che nut, se as so ci am a um du plo mo vi men to que tem dado
bons fru tos para a his tó ria po lí ti ca bra si le i ra, a sa ber, o uso do mé to do com pa ra -
ti vo e a cres cen te apro xi ma ção de sa be res entre a História, as Ciências Sociais e o
Direito. 

Anthony Pe re i ra toma como ob je to a ma ne i ra pela qual os re gi mes di ta -
to ri a is do Bra sil, do Chi le e da Argen ti na se re la ci o na ram com seus sis te mas ju -
di ci a is para pro ces sar seus opo si to res. Para o au tor, uma va riá vel a se le var em
con ta nes se caso diz res pe i to às re la ções que his to ri ca men te fo ram sen do cons -
tru í das en tre as eli tes ju di ci al e mi li tar. Em ou tras pa la vras, quan to ma i or for o
ní vel de in te gra ção en tre es ses dois ato res,  como no caso bra si le i ro, mais pos sí -
vel se a tor na ins ti tu ci o na li za ção da apli ca ção da jus ti ça. Já Kat hia Mar tin-Che -
nut exa mi na a es tru tu ra ção do Esta do de ex ce ção bra si le i ro à luz da le gis la ção in -
ter na ci o nal so bre di re i tos hu ma nos. Se gun do a au to ra, es ta be le ceu-se no país
um Esta do de ex ce ção com ple xo ou anô ma lo, dado que fun da do em um sis te ma
ju rí di co de alta com ple xi da de, o qual foi ex pres são do “es for ço de ra ci o na li za ção
jurídica por parte dos detentores do poder, esforço que distingue o regime
autoritário brasileiro de outros instaurados na América Latina”. 

O se gun do vo lu me da obra di ri ge-se para o es tu do da tran si ção po lí ti ca e
para o es ta be le ci men to da or dem de mo crá ti ca no país. Dos ca pí tu los que com -
põem a pri me i ra par te, três dis cu tem a Lei de Anis tia bra si le i ra sob di fe ren tes
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pers pec ti vas. O pri me i ro de les, de Sa mu el So a res e La ris sa Pra do, con cen tra o
foco de aná li se no con tro le que os mi li ta res exer ce ram so bre o pro ces so de anis -
tia, as sim como na aná li se das ra zões pe las qua is a hi e rar quia mi li tar uti li za-se do 
seu po der de veto para bar rar qua is quer ini ci a ti vas que re pre sen tem mu dan ças
subs tan ti vas no es pí ri to da nor ma apro va da em 1979. Já Glen da Me za rob ba ofe -
re ce-nos um qua dro mais di nâ mi co da ques tão, quan do acom pa nha em de ta lhes
as po lí ti cas que têm sido ado ta das pe los go ver nos de mo crá ti cos no sen ti do de dar 
res pos tas, ain da que par ci a is, às de man das dos que so fre ram ar bi tra ri e da des du -
ran te o re gi me ci vil-mi li tar. Por fim, Lucia Elena Bastos apresenta um painel
bastante amplo das Leis de Anistia na América Latina, examinando-as à luz do
direito internacional. 

Os ca pí tu los da se ção fi nal do li vro são vol ta dos para ques tões re la ti vas à
cons tru ção de mo crá ti ca no Bra sil. He lo í sa Gre co, em “Anis tia anam ne se VS.
Anis tia am né sia: di men são trá gi ca da luta pela anis tia”, além de re gis trar a pou ca 
im por tân cia dada pela his to ri o gra fia ao es tu do do ca rá ter ins ti tu in te da luta pela
anis tia, ana li sa os fun da men tos das es tra té gi as de es que ci men to que têm sido
aci o na das por di fe ren tes go ver nos, con tan do para tal com apo io da mí dia e de
am plos se to res da so ci e da de bra si le i ra. Edson Te les fe cha o li vro pas san do em re -
vis ta os prin ci pa is te mas e ques tões abor da dos nos dois vo lu mes: os li mi tes do
con sen so da tran si ção pac tu a da; a política de silêncio em torno dos
desaparecidos; os problemas em torno do acesso aos arquivos do regime. 

Con clu í da a le i tu ra dos dois vo lu mes, há mu i to a se dis cu tir a res pe i to do 
duro di ag nós ti co de boa par te dos au to res acer ca da ma ne i ra pela qual a de mo -
cra cia bra si le i ra tem li da do com os inú me ros pro ble mas do pas sa do. O que im -
por ta aqui, no en tan to, é re gis trar, uma vez mais, a re le vân cia da obra para a
historiografia e para a cidadania brasileiras.
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