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O pes qui sa dor que opta por tra ba lhar so bre a di ta du ra ins ta u ra da no
Bra sil em 1964 en fren ta o obs tá cu lo do aces so à do cu men ta ção pro du zi da pelo
re gi me. Esse pro ble ma vem sen do pa u la ti na men te re sol vi do com a aber tu ra dos
ar qui vos da épo ca. To da via, hoje, esse pro ces so ain da é par ci al e, ao que pa re ce,
con ti nu a rá len to e gra du al.

Vi san do a su prir essa la cu na, o uso da fon te oral tem ofe re ci do bons re -
sul ta dos e apre sen ta igua is pers pec ti vas. Entre esse tipo de fon te, tem re ce bi do
es pe ci al aten ção dos ana lis tas a me mó ria dos mi li ta res par tí ci pes do gol pe e do
re gi me im plan ta do em 1964. Tais aná li ses apre sen tam da dos sig ni fi ca ti vos que
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aju dam a com pre en der esse pe río do de nos sa his tó ria e ques tões es pe cí fi cas da
cons tru ção da me mó ria. Mas, a meu ver, elas apre sen tam li mi tes: nem to das
aten tam para os as pec tos cons ti tu ti vos da me mó ria; em ge ral, to mam os re la tos
ape nas como uma ré pli ca às aná li ses aca dê mi cas e às me mó ri as da es quer da; não
têm de di ca do aten ção se me lhan te à pers pec ti va de ou tro gru po de per so na gens
igual men te im por tan te para a com pre en são do pe río do: os mi li ta res cas sa dos
após o gol pe.

Não te nho o in tu i to de ofe re cer con clu sões apro fun da das so bre tais pon -
tos. O ob je ti vo é bem mais mo des to. Inte res sa-me des ta car al gu mas ques tões a
se rem ob ser va das em es tu dos so bre a me mó ria e, a par tir de las, em dis cus são
com os tra ba lhos que jul go mais sig ni fi ca ti vos so bre a me mó ria mi li tar,1 le van tar 
os li mi tes des tes e apon tar pers pec ti vas que, cre io, se bem ob ser va das, po dem en -
ri que cer as aná li ses so bre a di ta du ra que to mam as fon tes ora is como objeto.

As aná li ses das vo zes dos vi to ri o sos em 1964 

Há três as pec tos cons ti tu ti vos da me mó ria que não po dem ser ig no ra -
dos.2 O pri me i ro re fe re-se à se le ção do que deve ser lem bra do. O tes te mu nho
nun ca é um re la to exa to do que acon te ceu. Na ver da de, ao ex por seu pas sa do, o
de po en te está sem pre pro ce den do a uma re e la bo ra ção atra vés da qual me mó ri as
ti das como ne ga ti vas po dem, cons ci en te ou in cons ci en te men te, ser es que ci das.
Em cer tos mo men tos, para que de ter mi na do pro je to po lí ti co seja vi to ri o so, ou
sim ples men te para se guir em fren te, é pre ci so es que cer.

Ou tro as pec to re si de no fato de que essa re e la bo ra ção do pas sa do não se
ba se ia em uma me mó ria in di vi du al im per meá vel às in fluên ci as ex ter nas. Como
de fi ne Ma u ri ce Halb wachs (1990: 26), cons tru í mos nos sas lem bran ças na in te -
ra ção com a so ci e da de, seus gru pos e ins ti tu i ções. Por tan to, a me mó ria in di vi du -
al exis te sem pre a par tir de uma me mó ria co le ti va, que tam bém é se le ti va. To das
as lem bran ças são cons ti tu í das no in te ri or de um gru po, e em con ta to com as
lem bran ças dos ou tros. Logo, a me mó ria é sem pre fru to de uma in te ra ção en tre
di fe ren tes agen tes, in ter nos e ex ter nos.

O ter ce i ro as pec to re fe re-se ao fato de as pes so as cons tru í rem suas me -
mó ri as na in ter re la ção en tre pas sa do e pre sen te. Como a me mó ria atua no pre -
sen te para re pre sen tar o pas sa do, e como as si tu a ções do pre sen te va ri am, essa in -
ter pre ta ção do pas sa do pode so frer mo di fi ca ções em fun ção do mo men to em que
é ar ti cu la da.

Gláu cio Ary Dil lon So a res (1994) pa re ce des con si de rar es ses as pec tos
quan do ana li sa a me mó ria dos mi li ta res que par ti ci pa ram da to ma da do po der
em 1964 e do re gi me en tão im plan ta do. Tra ba lhan do com de po i men tos co lhi dos
em pro je to de sen vol vi do jun to ao CPDOC/FGV, e tam bém com obras ela bo ra -
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das com base em en tre vis tas de mi li ta res, ten ta com pa rar as ex pli ca ções pri vi le -
gi a das pela li te ra tu ra aca dê mi ca com aque las apre sen ta das pe los mi li ta res que
par ti ci pa ram do gol pe e do re gi me.3 Como re sul ta do, ob ser va que, na li te ra tu ra
aca dê mi ca so bre os gol pes mi li ta res ocor ri dos nos pa í ses la ti no-ame ri ca nos a
par tir da dé ca da de 1960, as ex pli ca ções fi xam-se em fa to res de or dem eco nô mi -
ca, como a re du ção da taxa de cres ci men to, o fim da eta pa “fá cil” de subs ti tu i ção
das im por ta ções ou a exa us tão do mo de lo de in dus tri a li za ção subs ti tu ti va das
im por ta ções. No caso bra si le i ro, acres cen tam-se re fe rên ci as à ina bi li da de de um
go ver no de tipo po pu lis ta para so bre vi ver em um pe río do de es tag fla ção, à frá gil
base de apo io po lí ti co de Jan go e à pa ra li sia de ci só ria, de cor ren te da alta ro ta ti vi -
da de de mi nis tros e di re to res de em pre sas pú bli cas (So a res, 1994: 13-22).

Já nos re la tos dos mi li ta res, o au tor iden ti fi ca como prin ci pa is ex pli ca -
ções para o gol pe, em or dem de re le vân cia, o caos, a de sor dem, a anar quia e a ins -
ta bi li da de po lí ti ca; o pe ri go co mu nis ta, sin di ca lis ta es quer dis ta; e ques tões mi li -
ta res como a cri se hi e rár qui ca mi li tar e a in ter fe rên cia do go ver no em as sun tos
in ter nos da cor po ra ção. Nos de po i men tos des ses ato res o gol pe é vis to como uma 
cons pi ra ção mi li tar que teve o apo io de gru pos eco nô mi cos na ci o na is (So a res,
1994: 35-37). Os fa to res pri vi le gi a dos pe los aca dê mi cos, como as ques tões de or -
dem eco nô mi ca ou a par ti ci pa ção dos Esta dos Uni dos, são pou co ou nada men -
ciona dos, apre sen tan do, por tan to, de acor do com So a res (1994: 44-45), uma im -
por tân cia ape nas mar gi nal. Para o au tor, a au sên cia de ex pli ca ções que fa çam re -
fe rên cia a fa to res eco nô mi cos se jus ti fi ca pela fal ta de fa mi li a ri da de dos mi li ta res 
com eles e in di ca que o gol pe foi es sen ci al men te po lí ti co. Já quan to à par ti ci pa -
ção dos Esta dos Uni dos, uma ne ga ção vi go ro sa po de ria in di car um em ba ra ço,
mas o con sen so na au sên cia de re fe rên ci as in di ca que foi irrelevante.

É ine gá vel que há di ver gên ci as en tre as aná li ses aca dê mi cas e os re la tos
dos mi li ta res. Para So a res, isso ocor re de vi do à fa lha da li te ra tu ra aca dê mi ca em
re la ci o nar o ma cro com o mi cro. Para so lu ci o nar esse pro ble ma, So a res sus ten ta
que não bas ta ater-se a fa to res ex pli ca ti vos ge ra is, que, se gun do ele, não pro vam,
não de mons tram. É pre ci so ana li sar as ra zões ex pli ca ti vas dos mi li ta res e re a li zar 
um exer cí cio em pí ri co (So a res, 1994: 46). A seu ver, o es tu do do com por ta men to
mi li tar sem um con ta to di re to, sem en tre vis tas, sem aces so a fon tes do cu men ta is
e tes te mu nha is, não pos si bi li ta a cor re ção do dado. Tra ta do com base em ele men -
tos de ou tra na tu re za, como por exemplo estatísticas econômicas, o
comportamento militar aparece como mera extensão destes (Soares, 1994: 27).

Gláu cio So a res par te da con cep ção de que os mi li ta res são uma ca te go ria
com um alto grau de es pe ci fi ci da de e de iso la men to so ci al. Nes se sen ti do, pro põe 
pes qui sá-los di re ta men te, e não acon se lha a aná li se de seu com por ta men to a par -
tir de te o ri as ba se a das em ou tras ins ti tu i ções, gru pos ou clas ses. Tam pou co se ria
ade qua do ob ser var os even tos dos qua is eles par ti ci pa ram de ci si va men te com
base em te o ri as e da dos so bre a so ci e da de (So a res, 1994: 46). Pa re ce-me, po rém,
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que So a res in ci de em erro se me lhan te ao que cri ti ca (a fi xa ção dos ci en tis tas so ci -
a is no ma cro, ig no ran do o mi cro), em bo ra em sen ti do con trá rio: opta pelo mi -
cro, ou me lhor, por uma par te dele – o re la to dos mi li ta res que par ti ci pa ram do
re gi me –, sem re la ci o ná-lo com o ma cro, com a con jun tu ra em que ocor reu o gol -
pe e se de sen vol veu o re gi me. A de fe sa da tese do iso la men to da cor po ra ção mi li -
tar faz com que Soares se fixe nos testemunhos dos militares e deixe de atentar
para os aspectos fundamentais da constituição da memória mencionados
anteriormente.

Não se pode ne gar a es pe ci fi ci da de dos mi li ta res. Tam bém é cor re to afir -
mar que ques tões re la ti vas à or dem e à hi e rar quia são cons ti tu ti vas e fun da men -
ta is do com por ta men to mi li tar. Mas isso não os tor na im per meá ve is às in fluên ci -
as de gru pos ci vis. Além dis so, não é por que não apa re cem – ou apa re cem pou co – 
ex pli ca ções re fe ren tes às ques tões de or dem eco nô mi ca, po lí ti co-ide o ló gi ca e de
po lí ti ca in ter na ci o nal, que es ses fa to res são me nos im por tan tes. De modo di ver -
so, não cre io que exis ta um su pos to alto grau de au to no mia dos mi li ta res em re la -
ção à so ci e da de ci vil. Suas to ma das de po si ção são de ci di das com base em pris -
mas ins ti tu ci o na is, mas le van do em con si de ra ção as in fluên ci as do meio so ci al.
Com a me mó ria ocor re o mes mo. Ela é cons tru í da com base na in te ra ção per ma -
nen te en tre os pró pri os mi li ta res pró-re gi me, e des tes com a ins ti tu i ção mi li tar e
seus ali a dos ci vis, mas tam bém com seus opo si to res (ci vis e mi li ta res). Na aná li se 
de So a res, a op ção pela tese do iso la men to mi li tar leva-o a não observar esse
caráter coletivo da construção da memória. Também não parece que ele tenha
dado a devida atenção ao momento em que essas memórias foram produzidas.

O ma te ri al com que o au tor tra ba lha foi qua se que to tal men te ela bo ra do
a par tir da se gun da me ta de dos anos 1970, ou seja, no mo men to em que os mi li ta -
res já se pre pa ra vam para se re ti rar do po der e/ou após esse fato. Por tan to, re pre -
sen ta um ba lan ço do re gi me fe i to em um mo men to de cri se, quan do os mi li ta res
eram mu i to cri ti ca dos. Qu al quer ava li a ção des se pe río do, por es ses ato res, leva
es ses fa tos em con si de ra ção. Logo, qual quer in ter pre ta ção so bre me mó ri as mi li -
ta res pro du zi da na que les dias não po de ria ig no rá-los. Não cre io, po rém, que So a -
res te nha con ce di do a essa ques tão a im por tân cia de vi da. Em com ple men to, não
ob ser vou que em fun ção des sa in te ra ção en tre pre sen te e pas sa do ocor re o si len -
ci a men to de par tes des te, ti das como ina de qua das à re e la bo ra ção da me mó ria
que es ta va em processo.

Na se gun da me ta de dos anos 1970, o mi la gre eco nô mi co tor na va-se um
so nho dis tan te. Em meio a esse qua dro, se os mi li ta res jus ti fi cas sem o gol pe com
base na cri se eco nô mi ca do iní cio dos anos 1960, ape nas re for ça ri am o ar gu men -
to da que les que que ri am a se pa ra ção en tre po der po lí ti co e po der mi li tar. Afi nal,
se eles che ga ram ao po der com a mis são, en tre ou tras, de cor ri gir os er ros da eco -
no mia e não con se gui ram, por que man tê-los lá? Além dis so, as de nún ci as so bre
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a re pres são se avo lu ma vam, as crí ti cas ao re gi me se in ten si fi ca vam. Por es ses mo -
ti vos, re lem brar sua mis são sal va do ra de li vrar o Bra sil do co mu nis mo era tan to
uma ten ta ti va de jus ti fi car a repressão quanto uma forma de reconstruir sua
imagem, tão abalada pelos anos de regime arbitrário.

Ela bo ran do um es tu do mais aten to aos as pec tos cons ti tu ti vos da me mó -
ria do que o fe i to por Gláu cio So a res, Ali ne Pra do Atas sio (2007) tam bém ana li sa
a me mó ria de ofi ci a is par ti dá ri os do gol pe e do re gi me ins ta la do em 1964. Seu
ob je ti vo, po rém, é bus car a exis tên cia de uma his tó ria ofi ci al do Exér ci to so bre o
tema, trans mi ti da a seus mem bros pela ins ti tu i ção e se di men ta da no ima gi ná rio
des ses ho mens. Com essa meta, tra ba lhan do com ou tro cor po de de po i men tos –
a co le ção pu bli ca da pela Bi bli o te ca do Exér ci to Edi to ra (Bi bli ex) –,4 a au to ra de -
tec ta a in ter re la ção en tre pas sa do e pre sen te exis ten te na cons ti tu i ção dos re la tos. 
Obser va que os de po i men tos fo ram ela bo ra dos como uma res pos ta às aná li ses
aca dê mi cas e re la tos ci vis, ou seja, à me mó ria do mi nan te – con si de ra da re van -
chis ta pe los mi li ta res – cons tru í da em tor no do re gi me (Atas sio, 2007: 11-12,14),
e con clui que é no tá vel nos re la tos um es for ço de re cons tru ção do passado a
partir de uma questão que atingia os militares no momento da elaboração da
coleção e da coleta dos depoimentos, conclusão ausente no estudo de Soares.

Da mes ma for ma, a au to ra des ta ca o ca rá ter co le ti vo da me mó ria, ao ve -
ri fi car que as re cons tru ções in di vi du a is apre sen ta das são sem pre re pro du ções da 
me mó ria do gru po so ci al do de po en te, no caso es pe cí fi co, o Exér ci to (Atas sio,
2007: 172). Esse as pec to fica ní ti do a par tir da cons ta ta ção de ví ci os me to do ló gi -
cos na re a li za ção das en tre vis tas. A au to ra ad ver te que os prin cí pi os de es co lha
dos en tre vis ta dos não fo ram mu i to cla ros, e ti ve ram como base pa râ me tros es ta -
be le ci dos pela hi e rar quia mi li tar (Atas sio, 2007: 12-13). Como afir ma, o ob je ti vo
da coleção

não era po le mi zar mais ain da so bre o tema e sim es cre -
ver dis cur sos ho mo gê ne os ca pa zes de ad qui ri rem, pela re pe ti ção, co lo -
ra ção de ver da de – o que pode ter sido al can ça do atra vés da es co lha “a
dedo” dos de po en tes. Co nhe cen do a po si ção do en tre vis ta do so bre o
tema pode o en tre vis ta dor pre ver suas res pos tas. (Atas sio, 2007: 20)

De modo se me lhan te, “a es co lha das ques tões obe de ceu a cri té ri os que
aten di am aos in te res ses das For ças Arma das em de fen der a ins ti tu i ção, jus ti fi car 
a in ter ven ção e res pon der à opo si ção” (Atas sio, 2007: 13). Como re sul ta do, sur -
gi ram dis cur sos “in di vi du a is” que re fle ti am um dis cur so ins ti tu ci o nal jus ti fi ca -
do como sen do de im por tân cia so ci al, por mos trar o lado que na vi são do gru po
es ta va sen do ocul ta do pela me mó ria do mi nan te.
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Os avan ços em re la ção à in ter pre ta ção de So a res são ní ti dos, mas Atas sio 
tam bém não re sis te à in ter pre ta ção mi li tar para as ra zões do gol pe. A au to ra
igual men te dis cor da das aná li ses que de ter mi nam como ra zão ex pli ca ti va para a
ação o an ti co mu nis mo, as ques tões so ci a is, as dis pu tas po lí ti co-ide o ló gi cas ao
lon go dos anos an te ri o res e as di ver gên ci as com re la ção à po lí ti ca im ple men ta da
pelo go ver no de João Gou lart, mas não apre sen ta a plu ra li da de de mo ti vos pre -
sen te no es tu do de Gláu cio So a res. Para Atas sio (2007: 177), o pon to no dal foi
uni ca men te a ques tão hi e rár qui ca, mais pre ci sa men te, a in ten si fi ca ção dos mo -
vi men tos das pra ças mi li ta res a par tir de 1963. Con tu do, essa questão aparece
apenas de modo secundário em seu trabalho, enquanto na análise de Soares é o
objetivo central.

Qu es ti o no tais ar gu men tos por que cre io que um es tu do que pre ten da
apre sen tar con clu sões so bre as ra zões do gol pe de 1964 a par tir dos re la tos dos
en vol vi dos não pode des con si de rar os fa to res con jun tu ra is, os as pec tos cons ti tu -
ti vos da me mó ria – como me pa re ce ter fe i to So a res – e deve ser o mais abran gen -
te pos sí vel no que se re fe re ao con jun to de de po i men tos a ser es tu da do. Os ana lis -
tas não ob ser vam as ex pli ca ções de ou tros gru pos de ato res que tam bém ti ve ram
par ti ci pa ção efe ti va na que la con jun tu ra. Não cre io que se jam con trá ri os a essa
pos si bi li da de. Pro va vel men te o es co po dos tra ba lhos não abria es pa ço para tan -
to, mas um exa me, por exem plo, das me mó ri as de mi li ta res que se opu se ram ao
re gi me pode le var a con clu sões diferentes.

Tí pi co des sa di ver gên cia é o re la to/aná li se de Nel son Wer neck So dré
(s.d.: 26), mi li tar, pro fes sor e in te lec tu al na ci o na lis ta, so bre o gol pe mi li tar. As
ex pli ca ções de So dré ba se i am-se fun da men tal men te em fa to res que re me tem à
con jun tu ra po lí ti ca in ter na ci o nal de con fli to po lí ti co-ide o ló gi co en tre na ções e à 
in ter ven ção do im pe ri a lis mo nor te-ame ri ca no na po lí ti ca bra si le i ra, de modo
ge ral, e nas For ças Arma das, em par ti cu lar. E mes mo para sim pa ti zan tes do gol -
pe, como o co ro nel Cyro Etchgo yen, cujo de po i men to foi ana li sa do por So a res,
as ra zões são mais com ple xas. Para o co ro nel, ha via vá ri os fa to res que o le va ram a 
con clu ir pela ine vi ta bi li da de do gol pe, mas es tes não ti nham peso igual. Para ele, 
os de or dem po lí ti co-eco nô mi ca fo ram os mais im por tan tes (So a res, 1994: 44).
Mas essa foi uma razão fundamental no relato deste militar e não nos dos demais. 
Através da metodologia empregada por Soares, tornou-se um fator marginal.

O es que ci men to na me mó ria pú bli ca e na fala dos mi li ta res

Não há como lem brar tudo o que ocor reu em uma vida e, mu i to me nos,
con tar. Por isso, toda cons tru ção na his tó ria de i xa fora al gu mas co i sas e con ser va
as con si de ra das mais re le van tes para o epi só dio re la ta do. O que di fe re são as for -
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mas de es que cer al guns fa tos e ques tões. Exis te um pri me i ro es que ci men to que é
pas si vo, fru to da li mi ta ção hu ma na de lem brar-se de tudo. Há, po rém, ou tro, que 
é de li be ra do e pode de cor rer da im pos si bi li da de do in di ví duo de li dar com de -
ter mi na do tra u ma ou ser re sul ta do de um pro je to po lí ti co. Qu an to a este úl ti mo
tipo, ele pode de ri var da dis pu ta pela cons ti tu i ção da me mó ria pú bli ca. Nes se
pro ces so, a que se tor na do mi nan te im põe o “si lên cio” a ou tras que po de ri am ir
de en con tro às suas pre mis sas. Mas as me mó ri as re le ga das aos sub ter râ ne os pela
do mi nan te, na ten ta ti va de rom per a barreira que lhe é imposta e se fazer ouvir,
também podem, conscientemente, silenciar sobre algumas lembranças tidas
como negativas.

Essa ques tão fica bas tan te cla ra nos re la tos dos mi li ta res que par ti ci pa -
ram do re gi me. Com base nas aná li ses que Ali ne Pra do Atas sio (2007), Ma ria Ce -
li na D’Ara u jo (1994)5 e João Ro ber to Mar tins Fi lho (2002)6 fa zem des ses dis cur -
sos, é pos sí vel des ta car dois exem plos de como a me mó ria so bre a di ta du ra bra si -
le i ra é cons tru í da “es que cen do” de ter mi na da par te da his tó ria: o es que ci men to
da me mó ria pú bli ca, que é ques ti o na do pe los mi li ta res que par ti ci pa ram do re gi -
me; e o es que ci men to des ses mes mos mi li ta res de de ter mi na das ques tões que
po de ri am afe tar tan to a eles pró pri os, par ti cu lar men te, quan to à ins ti tu i ção, ne -
ga ti va men te. 

Com re la ção ao pri me i ro as pec to, um dos pon tos cen tra is pre sen te nas
re cor da ções des ses ho mens é o sen ti men to de der ro ta em re la ção ao tipo de me -
mó ria que a so ci e da de cons ti tu iu so bre eles (D’Ara u jo, 1994: 151). Os mi li ta res
se apre sen tam como se ti ves sem sido jul ga dos ape nas por seus er ros e fra cas sos e
não por suas re a li za ções. Res sen ti dos, con si de ram-se tra í dos pela so ci e da de e de -
fen dem a tese de que o gol pe foi uma ini ci a ti va não só de les, mas tam bém dos ci -
vis, prin ci pal men te por te rem sido es tes a cla mar pela in ter ven ção e pela per ma -
nên cia dos mi li ta res no po der. Além dis so, en fa ti zam que a opo si ção ci vil com ba -
ti da por eles era o mes mo gru po que as eli tes ci vis que apo i a ram o re gi me que ri -
am eli mi nar. Para os mi li ta res, essa “par ce ria” ci vil-mi li tar te ria sido ra pi da -
men te es que ci da após o fim do re gi me (D’Ara u jo, 1994: 155-158). Per ce be-se,
nes se caso, que a me mó ria pú bli ca si len cia em um as pec to que é ques ti o na do por
esse gru po de mi li ta res. Con tu do, eles agem de modo semelhante.

Bus can do res ga tar a hon ra e o pres tí gio per di dos, nos re la tos dos mi li ta -
res os er ros, fra que zas e va ci la ções são ig no ra dos, en quan to os su pos tos acer tos,
as vir tu des e a for ça – dos go ver nos, da ins ti tu i ção e dos in di ví du os – são va lo ri -
za dos (Atas sio, 2007: 172). Com esse in tu i to, os ex ces sos são jus ti fi ca dos pela ne -
ces si da de de pre ser va ção do go ver no e como res pos ta às ações dos opo si to res.
Por tan to, ad mi tem que eles ocor re ram, mas os apre sen tam como ne ces sá ri os à
re a li za ção de sua mis são sal va do ra de eli mi na ção das ide o lo gi as ex tre mis tas.
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Além dis so, es ses ex ces sos são pos tos como atos iso la dos de al guns e não da cor -
po ra ção (Atas sio, 2007: 161 e 166, D’Ara u jo, 1994: 159-161 e 170; Mar tins Fi lho,
2002: 193).7

É pon to pa cí fi co que os re la tos dos mi li ta res fo ram cons tru í dos como ré -
pli cas. Atas sio (2007: 11-12 e 14) e Mar tins Fi lho (2002: 182 e 189) men ci o nam
que são res pos tas às aná li ses aca dê mi cas e aos re la tos ci vis de es quer da, ou seja, à
me mó ria do mi nan te cons tru í da em tor no do re gi me. Cre io, po rém, que a ques -
tão é um pou co mais com ple xa, en vol ven do tam bém os ci vis par tí ci pes do re gi -
me. Embo ra os re la tos ci vis que ti ve ram re per cus são se jam de mi li tan tes de es -
quer da, não se pode ig no rar o fato de que essa cons tru ção fa vo re ceu mu i to um
gru po de po lí ti cos que ha via par ti ci pa do do re gi me. Li vres do es tig ma de par ce i -
ros da di ta du ra, ho mens como José Sar ney, Au re li a no Cha ves, Antô nio Car los
Ma ga lhães e Mar co Ma ci el – para ci tar ape nas os mais des ta ca dos – pu de ram
con ti nu ar fre quen tan do os cír cu los do poder no período posterior. Por essa
razão, creio que a indignação e a réplica dos militares também se referem a esse
silêncio.

Tam bém não se con tes ta o fato de a me mó ria pú bli ca si len ci ar so bre de -
ter mi na dos as pec tos da di ta du ra. Con tu do, os mi li ta res cons tro em suas me mó -
ri as do mes mo modo. É pre ci so re co nhe cer que mu i tos fa zem uma au to crí ti ca de
seu pe río do no go ver no. La men tam não te rem vol ta do para os quar téis em um
mo men to eco nô mi co me lhor para o país, e sim em uma cri se; ex pres sam que o
exer cí cio do po der não é um pa pel das For ças Arma das; re co nhe cem ter exa ge ra -
do na con fi an ça de que fa ri am sem pre as me lho res op ções para o país, e tam bém a 
prá ti ca de ex ces sos na re pres são, em bo ra sem pre fri sem que es tes eram obra de
al guns. To da via, essa au to crí ti ca não es con de os si lên ci os nos re la tos des ses ho -
mens que, ao ten tar com ba ter a me mó ria cons tru í da, que as so cia os ex ces sos e os
fra cas sos do re gi me ape nas aos mi li ta res, se não omi tem com ple ta men te os er ros
e abu sos pra ti ca dos, os in ter pre tam de modo a res ga tar o pres tí gio per di do. Nes -
se pro ces so, é ig no ra do, ou ao menos amenizado, o caráter autoritário da tomada
e do exercício do poder, assim como os conflitos político-ideológicos inerentes à
questão.

Cre io que, com base nos ar gu men tos mi li ta res e nas con si de ra ções dos
ana lis tas, ocor reu no Bra sil um pro ces so se me lhan te ao que Andréas Huys sen
(2004: 16) no tou ter acon te ci do na Argen ti na dos anos 1980 e na Ale ma nha do
pós-Se gun da Gu er ra: o es que ci men to pú bli co es te ve a ser vi ço de uma po lí ti ca da 
me mó ria que, em úl ti ma ins tân cia, for jou um con sen so na ci o nal em tor no de de -
ter mi na da ide ia.8 No que se re fe re es pe ci fi ca men te ao caso bra si le i ro, em fun ção
dos re la tos dos mi li tan tes da es quer da e das aná li ses aca dê mi cas, e por in te res ses
de gru pos po lí ti cos ci vis, foi ge ra da uma me mó ria que li gou es tri ta men te a di ta -
du ra ao ele men to mi li tar, si len ci an do so bre a par ti ci pa ção de gru pos ci vis. Essa
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cons tru ção, no meu en ten der, se por um lado afe tou os mi li ta res en vol vi dos di re -
ta men te no pe río do di ta to ri al, por ou tro, be ne fi ci ou não só a es quer da, mas prin -
ci pal men te os ci vis par tí ci pes do gol pe e da di ta du ra, e con tri bu iu, ain da, para
ge rar um es que ci men to de que hou ve mi li ta res que não to ma ram par te no re gi -
me e que fo ram pu ni dos por se opo rem a ele. Acre di to, por tan to, que hou ve o que
Pol lak (1989: 9-12 e 1992: 206) cha ma de um tra ba lho de en qua dra men to da me -
mó ria na ci o nal, no sen ti do de es ta be le cer uma re fe rên cia que ex clu iu os ci vis de
to das as res pon sa bi li da des pe los ex ces sos do re gi me ins ta u ra do em 1964. Como
esse tra ba lho é exe cu ta do par ci al men te pe los his to ri a do res, uma ques tão que
sur ge é sa ber até que pon to os ana lis tas bra si le i ros con tri bu í ram para a cons ti tu i -
ção des sa me mó ria na ci o nal so bre a di ta du ra. Fo ca ram suas aná li ses na ques tão
da di co to mia en tre de mo cra cia e au to ri ta ris mo e ig no ra ram o con fli to po lí ti -
co-ide o ló gi co que pre ce deu e en vol veu a to ma da do po der em 1964? Ou pre fe ri -
ram a cons ti tu i ção de uma me mó ria que pri o ri zas se a con ci li a ção na ci o nal em
de tri men to de ou tra que ex pres sas se e, tal vez, acen tu as se as di ver gên ci as e os
con fli tos en tre di fe ren tes gru pos da so ci e da de bra si le i ra? Não é, no en tan to, um
ob je ti vo do presente artigo responder a tais questões.

Me mó ria como ele men to de dis pu ta: as vo zes dos mi li ta res ven ci dos
em 1964

Como foi dito, em cer to mo men to, uma de ter mi na da me mó ria se en con -
tra em po si ção de do mí nio. Mas essa su pre ma cia não sig ni fi ca ne ces sa ri a men te o 
apa ga men to de ou tras me mó ri as. O fato de uma se tor nar do mi nan te não quer
di zer que seja a úni ca. Se gun do Pol lak (1989: 4-8 e 1992: 204-205), em mo men tos 
de cri se, as me mó ri as que são man ti das nos sub ter râ ne os vêm à tona, e há uma
dis pu ta en tre elas. Além dis so, ape sar do ca rá ter des tru i dor, uni for mi za dor e
opres sor da me mó ria co le ti va, as me mó ri as sub ter râ ne as são trans mi ti das de ge -
ra ção a ge ra ção, e o lon go si lên cio, ao in vés de pro du zir o es que ci men to, gera
uma re sis tên cia aos dis cur sos oficiais.

Em ge ral, es sas me mó ri as “pro i bi das” so bre vi vem guar da das em es tru -
tu ras de co mu ni ca ção in for ma is (fa mí li as, as so ci a ções, re des de so ci a bi li da de
afe ti va ou po lí ti ca) e pas sam des per ce bi das pela so ci e da de. Os pro ble mas que
elas en con tram são, no lon go pra zo, o de sua trans mis são in tac ta, e, co ti di a na -
men te, o da com ple xi da de de se en con trar uma es cu ta. Se os mi li ta res que de ti ve -
ram o po der du ran te 21 anos já men ci o nam a di fi cul da de de com ba ter a me mó ria 
pú bli ca, para os que lu ta ram con tra eles é di fí cil con se guir quem sim ples men te
os ouça.
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A exis tên cia de uma me mó ria sub ter râ nea guar da da e re sis ten te em um
de ter mi na do gru po, seu es for ço em se fa zer ou vir e a di fi cul da de para con se -
gui-lo po dem ser per ce bi dos no exem plo das as so ci a ções que re ú nem militares
cassados pela ditadura. 

Do gol pe até me a dos da dé ca da de 1970, a for te re pres são in ti mi dou es -
ses ho mens a lu tar pe los seus di re i tos. So men te com o iní cio da li be ra li za ção do
re gi me, a par tir do go ver no do ge ne ral Ernes to Ge i sel, os mi li ta res cas sa dos pu -
de ram se de di car a essa ta re fa. No que se re fe re ao pe río do que vai de me a dos dos
anos 1970 até 1979, quan do da pro mul ga ção da Lei da Anis tia,9 as in for ma ções a
res pe i to da atu a ção des ses ho mens é es cas sa, em bo ra ela te nha ocor ri do, só que
den tro de um con tex to mais ge ral da pres são da so ci e da de ci vil por esse be ne fí -
cio. Só após a pro mul ga ção des sa lei, e a con se quen te in sa tis fa ção com o que lhes
foi con ce di do, e em um cli ma de me nor re pres são, é que esse si lên cio foi
realmente quebrado, e os militares cassados passaram a protestar e a reivindicar
os seus direitos.

Exem plo des se fato foi a pro du ção pe los mi li ta res cas sa dos de um do cu -
men to que de nun ci a va que o pro je to for mu la do pelo go ver no vi sa va a “anis ti ar
am pla, ge ral e ir res tri ta men te só aos tor tu ra do res e ter ro ris tas ofi ci a is”, sem
apre sen tar ne nhum com pro mis so em re co lo cá-los nos “lu ga res onde de ve ri am
es tar”10 caso não ti ves sem sido atin gi dos pe los Atos Insti tu ci o na is.

A ela bo ra ção e a di vul ga ção des se do cu men to não foi um caso iso la -
do.

Os cas sa dos pro du zi ram um con jun to de do cu men tos
que fo ram le va dos aos par la men ta res com o ob je ti vo de mos trar que a
lei, caso fos se apro va da nos ter mos do pro je to do go ver no, não os aten de -
ria em seus an se i os. Ba se a vam-se, prin ci pal men te, nas anis ti as an te ri or -
men te con ce di das no Bra sil, que fo ram am plas e re in te gra ram os mi li ta -
res nas car re i ras, não con ten do as res tri ções pre sen tes no pro je to de Fi -
gue i re do. (Ma cha do, 2006: 88)

Por tan to, ape sar do lon go si lên cio, em um mo men to de cri se para o re gi -
me a me mó ria re pri mi da dos mi li ta res cas sa dos en con trou um es pa ço para ten -
tar se fa zer ou vir. Mas, mes mo hoje, eles ain da não se en con tram sa tis fe i tos com
o es pa ço con se gui do jun to à me mó ria pú bli ca, como se per ce be atra vés do pro je -
to anun ci a do pelo pro fes sor Ivan Ca val can ti Pro en ça (2004: 163-165), ca pi tão do
Exér ci to em 1964, cas sa do e mem bro da Asso ci a ção De mo crá ti ca e Na ci o na lis ta
dos Mi li ta res (Adnam), de pu bli car as me mó ri as dos mi li ta res pu ni dos pelo re gi -
me em res pos ta à sé rie de li vros lan ça da pela Bi bli o te ca do Exército.
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A edi ção das me mó ri as e au to bi o gra fi as dos mi li ta res que par ti ci pa ram
do re gi me e o anún cio do pro je to dos mi li ta res cas sa dos é uma pro va de que há
um pro ces so de dis pu ta. A me mó ria “ofi ci al” de fi niu a di ta du ra como ex clu si va -
men te mi li tar e im pu tou toda a car ga ne ga ti va des se pe río do a eles, ge ran do uma
re a ção dos gol pis tas, que ten tam mar car o que, su pos ta men te, seu pe río do no go -
ver no teve de po si ti vo. Por sua vez, a ré pli ca des tes re sul tou numa res pos ta dos
cas sa dos. E para aná li se dos re la tos dos mi li ta res pu ni dos pela di ta du ra, cre io
que as ques tões do tra u ma e da cons ti tu i ção do gru po apre sen tam boas pers pec ti -
vas.

O tra u ma como pos si bi li da de de aná li se

Nem todo es que ci men to de cor re de uma ma ni pu la ção po lí ti ca. Como já
foi men ci o na do, há tam bém um es que ci men to pas si vo, de cor ren te da pró pria
im pos si bi li da de de se lem brar de tudo, e ou tro de li be ra do, ne ces sá rio, fru to, por
ve zes, do sen ti men to de im pos si bi li da de do in di ví duo de li dar com de ter mi na da 
me mó ria tra u má ti ca. Para su pe rar es ses tra u mas de difícil convivência que o
passado pode gerar, muitas vezes silencia-se.

Esse é o caso do bri ga de i ro Ri car do Ni coll, cas sa do em 1964, quan do era
co man dan te do Co man do dos Trans por tes Aé re os (Com ta). Em ma te ri al ce di do
ao pes qui sa dor Hé lio Sil va, ao con trá rio de ou tros mi li ta res que pres ta ram de po -
i men tos no mes mo pro je to e se de ti ve ram so bre as amar gu ras do gol pe e das cas -
sa ções, o bri ga de i ro Ni coll pre fe riu se ater aos mo men tos da cri a ção do Cor re io
Aé reo Mi li tar e à aber tu ra da rota que hoje cons ti tui o Cor re io Aé reo Na ci o nal,
quan do a Avi a ção ain da era a 5ª Arma do Exér ci to (Sil va, 1988: 195-201). Por tan -
to, op tou por re la tar “tem pos fe li zes” nos qua is as For ças Arma das ti ve ram um
pa pel de in te gra ção en tre as re giões e os po vos do Bra sil. Como con clui Hé lio Sil -
va a res pe i to do re la to do bri ga de i ro, “Há tem po para tudo. O avi a dor pi o ne i ro,
com a fé-de-ser vi ço que hon ra a Avi a ção Bra si le i ra, pre fe riu re cor dar os bons
tem pos a vi ver, ou me lhor, re vi ver o dra ma es cri to por seus com pa nhe i ros.” (Sil -
va, 1988: 2.201).

A op ção do bri ga de i ro Ni coll, e de ou tros como ele, de de i xar de re la tar
sua ex pe riên cia de dor, pre fe rin do lem brar um tem po mais fe liz, deve ser res pe i -
ta da. Mas essa von ta de de não que rer mais fa lar so bre algo, em cer tos mo men tos,
se apro xi ma da omis são e nem sem pre é su fi ci en te para afas tar acon te ci men tos
que pro du zi ram e pro du zem tra u mas. Por es sas ra zões, en quan to uns es que cem,
ou tros pre fe rem fa lar. Se essa lem bran ça não leva à su pe ra ção do tra u ma, al gu -
mas ve zes, ao me nos, pro por ci o na o alívio.
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Esse me pa re ce ser o caso de Wal de mar Dan tas Bor ges, cas sa do em 1964,
quan do era te nen te-co ro nel do Exér ci to. Em de po i men to con ce di do a Hé lio Sil -
va (1988: 156-160), com o in tu i to de apre sen tar uma lem bran ça que con si de ra va
rica, o mi li tar op tou por re la tar no tas de um diá rio que es cre veu du ran te os qua se 
dois me ses em que es te ve pre so. O de po i men to é mar ca do pela amar gu ra e pelo
res sen ti men to com o tra ta men to que ele e os de ma is mi li ta res pre sos re ce be ram
dos com pa nhe i ros de tro pa. Em sua con clu são, es cri ta em mar ço de 1988, per ce -
be-se que essa má goa o mar cou pro fun da men te e que o tra u ma per ma ne cia vivo
mu i tos anos de po is. Em tom de de sa ba fo ele es cre veu:

Este de po i men to é uma de nún cia con tra os vi o len ta do -
res de nos sos va lo res cas tren ses, nun ca um la men to. Orgu lho-me de es -
tar do lado opos to dos gol pis tas. Cre io na ins ti tu i ção mi li tar que amei e
amo. Meu Exér ci to ado e ceu em 1964 de do en ça cru el, mar ti ri zan te, mas
vai re cu pe rar-se. As mi nhas For ças Arma das não são de 1964, que exor -
bi ta ram e ain da hoje ten tam re a gru par-se em as so ci a ções es pú ri as e in -
sen sa ta men te que rem a vol ta da di ta du ra mi li tar. Ho mens in sen sí ve is,
psi co pa tas que vi o la ram o tem plo sa gra do dos quar téis, trans for man -
do-os em câ ma ras de tor tu ra, onde, com pro va da men te, ma ta ram, inu ti -
li za ram e mu ti la ram tan tos ir mãos e ir mãs bra si le i ros. Os gol pis tas de
64, além de to dos os ma les ca u sa dos ao país, além de as sas si na rem os va -
lo res sa gra dos da con vi vên cia cas tren se, além das per se gui ções, in jus ti -
ças, en fim, toda a sor te de ar bi tra ri e da de, pra ti ca ram – di re ta ou in di re -
ta men te – o mais ne fan do dos cri mes: a tor tu ra, im per doá vel de gra da -
ção da pes soa hu ma na. Co var dia! E o quar tel não é lu gar de co var des, ra -
zão por que se rão ba ni dos e a man cha que pro du zi ram vai de mo rar, des -
gra ça da men te, mas será re mo vi da e o povo bra si le i ro vol ta rá a or gu -
lhar-se de seus sol da dos. (Silva, 1988: 160)

Po rém, se a ex plo ra ção do tra u ma gera pos si bi li da des de aná li se e mu i tas 
ve zes pro por ci o na alí vio ao de po en te, ela tam bém pode ter um lado ne ga ti vo,
que é o de trans for mar as ví ti mas em már ti res, apa gan do a his tó ria po lí ti ca do
con fli to, a dis pu ta en tre as di fe ren tes vi sões de fu tu ro que se cho ca vam. A meu
ver, no pro ces so de cons tru ção da me mó ria co le ti va so bre a di ta du ra, o tra u ma
de cor ren te dos 21 anos de di ta du ra te ria pro vo ca do, já a par tir dos úl ti mos mo -
men tos do re gi me, algo des se tipo: a vi ti mi za ção ab so lu ta dos ci vis e a ne ga ti vi -
za ção da ca te go ria mi li tar. Ge rou-se, en tão, a di co to mia: de um lado os ci vis, o
cer to, o de mo crá ti co, o bom; de ou tro, os mi li ta res, o er ra do, o au to ri tá rio, o mal.
Essa vi são con tri bu iu para su fo car a exis tên cia de um con fli to po lí ti co-ide o ló gi -
co an te ri or a 1964, no qual ha via ci vis e mi li ta res em am bos os la dos. Ser viu, tam -
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bém, para que se evi tas se o ques ti o na men to das res pon sa bi li da des de ci vis, in -
clu si ve quan to a ar bi tra ri e da des po lí ti cas e tor tu ras, durante a ditadura.

Pode ser que Paul Ri co e ur (2002: 75) es te ja cer to quan do afir ma que
uma par te da so ci e da de não pode vi ver em es ta do de per ma nen te có le ra con tra
ou tra par te dela mes ma. Nes se sen ti do, a cons tru ção des se es que ci men to te ria
um as pec to po si ti vo, ao pro cu rar con ci li ar ad ver sá ri os. Con tu do, cre io que esse
pro ces so ser viu mais a um gru po po lí ti co ci vil que, isen to da nó doa do au to ri ta -
ris mo, pode per ma ne cer des fru tan do da in ti mi da de do poder.

Esque cer, por tan to, pode até ali vi ar o tra u ma in di vi du al, mas lem brar é
um de ver so ci al. As ar bi tra ri e da des, o au to ri ta ris mo, as res pon sa bi li da des dos
se nho res (mi li ta res e ci vis) que to ma ram o po der em 1964, e os con fli tos po lí ti -
co-ide o ló gi cos ine ren tes a essa ques tão, não po dem ser es que ci dos. Na bus ca des -
se ob je ti vo, con cor do com a afir ma ção de Dora Schwarz ste in (2001: 79) de que a
his tó ria oral de tra u mas pode per mi tir a apre sen ta ção de ele men tos do pas sa do
com ca pa ci da de de con tri bu ir para a ela bo ra ção de uma cons ciên cia his tó ri ca
que atra ves se ge ra ções e cul tu ras di fe ren tes. Des se modo, pro po nho uma aten -
ção às vo zes dos mi li ta res atin gi dos pela re pres são da di ta du ra no Bra sil. Há que
se cu i dar para não trans for má-los em már ti res, mas é pre ci so per mi tir que eles
va li dem suas me mó ri as con tra aque la que se tor nou do mi nan te e con tra os que
ne gam a dis pu ta ide o ló gi ca.

O gru po como ob je to de aná li se

A me mó ria é uma cons tru ção so ci al. É na in te ra ção com a so ci e da de,
gru pos e ins ti tu i ções que cons tru í mos as nos sas lem bran ças. Por tan to, o per ten -
ci men to a um de ter mi na do gru po in flui na cons tru ção da me mó ria in di vi du al.
Nes se sen ti do, tor na-se útil ao his to ri a dor o con ce i to de “ge ra ção”. A aná li se de
um con jun to de in di ví du os que com par ti lha ex pe riên ci as so ci a is his to ri ca men te 
dis tin tas das de ou tros pode con tri bu ir para a com pre en são da his tó ria, não só do 
gru po, mas tam bém de um dado mo men to de uma so ci e da de. Mas é pre ci so aten -
tar para o fato de que, como afir ma Jean-Fran ço is Si ri nel li (1996: 133), “um ex -
tra to de mo grá fi co só se tor na uma ge ra ção quan do ad qui re uma exis tên cia au tô -
no ma e uma iden ti da de – am bas ge ral men te de ter mi na das por um acon te ci men -
to ina u gu ra dor”.

Para o caso dos mi li ta res pu ni dos pela di ta du ra, a cas sa ção e a anis tia
fun ci o na ram como mar cos cons tru to res de iden ti da de – não só no que ser re fe re
a eles pró pri os, mas tam bém com re la ção à so ci e da de. Esses fa tos ge ra ram um
sen ti men to de per ten ci men to ao gru po, pos si bi li tan do a cada mem bro um sen ti -
do de uni da de, de con ti nu i da de e de co e rên cia.
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Exis tem, no en tan to, iden ti da des co le ti vas cons tru í das an te ri or men te
por es ses mes mos ho mens. Há, por exem plo, os gru pos for ma dos em tor no das
cha pas na ci o na lis tas du ran te as dis pu tas nas ele i ções do Clu be Mi li tar ao lon go
dos anos 1950, da de fe sa da le ga li da de nes sa mes ma dé ca da e no iní cio dos anos
1960, dos ma ri nhe i ros e sar gen tos que lu ta vam por me lho ri as para suas clas ses
atra vés de mo vi men tos re i vin di ca tó ri os no iní cio dos anos 1960. A iden ti da de de 
cas sa dos uni fi cou es ses di fe ren tes gru pos em tor no de um ob je ti vo co mum. Po -
rém é im por tan te des ta car ou tro ele men to fun da men tal para a constituição da
identidade desses grupos: a existência de um projeto.

Se gun do Gil ber to Ve lho, 

se a me mó ria per mi te uma vi são re tros pec ti va mais ou
me nos or ga ni za da de uma tra je tó ria e bi o gra fia, o pro je to é a an te ci pa ção 
no fu tu ro des sas tra je tó ria e bi o gra fia, na me di da em que bus ca, atra vés
do es ta be le ci men to de ob je ti vos e fins, a or ga ni za ção dos me i os atra vés
dos qua is es ses po de rão ser atin gi dos. (Ve lho, 1994: 101)

A prin cí pio, in de pen den te de cons ti tu í rem um gru po for mal men te de fi -
ni do ou não, es ses mi li ta res pos su em uma iden ti da de ad qui ri da em fun ção de um
acon te ci men to ina u gu ra dor: fo ram cas sa dos pelo re gi me ci vil-mi li tar ins ta u ra do
em 1964. Mas essa iden ti da de é re for ça da no mo men to em que ocor re a for ma li za -
ção de um gru po em tor no de um ob je ti vo, de um pro je to co mum: a luta pela anis -
tia. As as so ci a ções de mi li ta res cas sa dos fo ram cri a das com esse ob je ti vo. 

Embo ra não tra tan do es pe ci fi ca men te des sa ques tão, e tam pou co vi san -
do a re cons ti tu ir as me mó ri as de mi li ta res, o tra ba lho de Flá via Bur la ma qui Ma -
cha do (2006) nos for ne ce ele men tos in te res san tes para essa dis cus são. Com base
em do cu men ta ção e no re la to de al guns mi li ta res cas sa dos que fo ram ati vos na
luta pela anis tia, Ma cha do des cre ve o mo men to em que eles op tam por uma atu a -
ção or ga ni za da: o da in sa tis fa ção com a Lei da Anis tia con ce di da pelo re gi me.11

Por tan to, se 1964 foi o acon te ci men to fun da dor que cri ou en tre es ses mi li ta res a
iden ti da de de cas sa dos, foi o pro je to de luta pela am pli a ção da Lei da Anis tia que
trans for mou essa ge ra ção de mi li ta res em um grupo de fato. A partir da definição 
desse projeto, esses militares passaram a definir sua trajetória.

Des de 1979, em dis cus sões que en vol vi am pe que nos gru pos es pa lha dos
pelo Bra sil, eles já apre sen ta vam uma in sa tis fa ção com re la ção à lei, en tre ou tros
mo ti vos, por tê-los man ti do nos pos tos que ti nham na épo ca de cas sa dos (Ma -
cha do, 2006: 93). Em fun ção des se des con ten ta men to e com o ob je ti vo de in ten -
si fi car a luta, re sol ve ram fun dar uma as so ci a ção. Nas pa la vras de Luiz Car los
Mo re i ra, cas sa do pelo re gi me quan do era se gun do-te nen te da Ma ri nha:
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Nós co me ça mos a pro du zir do cu men tos para mos trar
aos de pu ta dos que aqui lo não trou xe ne nhu ma, não re pa rou co i sa al gu -
ma, não pro mo veu ne nhum res sar ci men to, não res ta be le ceu os nos sos
pos tos e nós con ti nuá va mos pre ju di ca dos, nós nos sen ti mos no va men te
cas sa dos, mais uma vez cas sa dos. Por que a le i tu ra do tex to fez com que
con clu ís se mos que o pro pó si to do go ver no era anis ti ar os tor tu ra do res.
Essa co i sa foi ca u san do uma cer ta in dig na ção em to dos nós, e nós fo mos
ao Con gres so e vi mos que o Con gres so es ta va “aga cha do”. [...] Em 1979
eram par la men ta res re ce o sos e não es ta vam dis pos tos a de sa gra dar os
co man dos mi li ta res. Ti ve mos pou co êxi to lá em 1979. Aí con clu í mos
que tí nha mos que fun dar uma en ti da de. (Ma cha do, 2006: 89)

Assim, em 1980, for ma ram a Asso ci a ção dos Mi li ta res Cas sa dos (Amic),
com o ob je ti vo de em pre en der uma luta mais or ga ni za da em de fe sa dos di re i tos
vi o la dos em 1964. Em 1983, com a ade são de mi li ta res li ga dos ao Par ti do Co mu -
nis ta Bra si le i ro (PCB), mu da ram o nome da en ti da de, pas san do a cha má-la de
Asso ci a ção De mo crá ti ca e Na ci o na lis ta dos Mi li ta res (Adnam) (Ma cha do, 2006: 
99). A par tir des sa mu dan ça, am pli ou-se o le que de pre o cu pa ções da Asso ci a ção
para além da ques tão da anis tia, e as ati vi da des pas sa ram a se pa u tar mais por dis -
cus sões po lí ti cas do que por ações efe ti vas. A par tir de 1985, no en tan to, com a
con vo ca ção da Assem ble ia Na ci o nal Cons ti tu in te, vol ta ram a in ten si fi car as
suas ações. Foi cri a do o “Co mi tê Na ci o nal de Co or de na ção da Anis tia Ampla,
Ge ral e Irres tri ta”, que pas sou a pres si o nar o Con gres so pela am pli a ção da lei.
Aos pou cos esse mo vi men to ga nhou cor po, e ou tras en ti da des, como a Asso ci a -
ção dos Mi li ta res Incom ple ta men te e Não-Anis ti a dos (Ami na), que re u nia mi li -
ta res cas sa dos por te rem par ti ci pa do do Le van te Co mu nis ta de 1935 e da cam pa -
nha “O Pe tró leo é Nos so” na se gun da me ta de dos anos 1940, e o gru po Tor tu ra
Nun ca Mais, se jun ta ram ao “Co mi tê”, que foi en tão trans for ma do em Fe de ra -
ção das Asso ci a ções de De fe sa da Anistia (Fada).

A cada eta pa do trâ mi te Cons ti tu in te (apre sen ta ção de pro pos ta de
emen da à Emen da Cons ti tu ci o nal, cur so pe las co mis sões do Con gres so e vo ta ção 
do subs ti tu ti vo, já du ran te a Cons ti tu in te), con se gui ram am pli ar seus di re i tos,
mas sem pre mu i to aquém do de se ja do. Após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção,
em bo ra os ob je ti vos não ti ves sem sido atin gi dos na sua ple ni tu de, a atu a ção da
Adnam so freu uma ba i xa no que se re fe re à luta pela anis tia. Mu i tos de seus
mem bros se afas ta ram, e ela re to mou o for ma to de tri bu na de dis cus sões na ci o -
na lis tas. So men te no go ver no do pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, com a
cri a ção da Co mis são de Anis tia, a Adnam re to mou sua atu a ção no que se re fe re à
luta pela anis tia.12
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É ine gá vel que só o fato da cas sa ção já é um ele men to im por tan te na
cons ti tu i ção da me mó ria des ses ho mens. Mas, por cer to, a in sa tis fa ção com a
anis tia con ce di da em 1979 – e a con se quen te for ma ção de uma as so ci a ção que
con se guiu re co nhe ci men to e cres ceu, bem como, de po is, o sur gi men to de fe de -
ra ções de en ti da des em luta pela anis tia – foi fun da men tal para a co e são des ses
mi li ta res. Isso fica mais cla ro quan do, a par tir da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção
de 1988, com o aten di men to de par te das re i vin di ca ções, por tan to, do “projeto”
dos cassados, a Adnam passa a viver um momento de refluxo.

A par ti ci pa ção nes se pro ces so e a fi li a ção a es sas as so ci a ções pro du zi ram
um sen ti men to de iden ti da de en tre es ses ho mens e, por fim, tam bém con tri bu í -
ram para a cons ti tu i ção da me mó ria dos mem bros des sa ge ra ção. Des se modo,
em uma via de mão du pla, o ana lis ta que se de bru çar so bre o es tu do de me mó ri as
dos mi li ta res cas sa dos (e de qual quer ou tro gru po) deve sem pre aten tar para o
fato de que o per ten ci men to a uma de ter mi na da co mu ni da de in flu iu na cons tru -
ção da me mó ria in di vi du al. Ou tros sim, o pro ces so de cons ti tu i ção de bi o gra fi as
co le ti vas, o en tre cru za men to das múl ti plas his tó ri as de vida des ses ho mens,
pode pos si bi li tar a compreensão da história não só desse grupo particular, mas,
também, da ditadura implantada no Brasil em 1964.

Con clu são

O tes te mu nho, por si só, não é his tó ria. Não bas ta re cu pe rá-lo e trans mi -
ti-lo. Um ana lis ta que opte por tra ba lhar com de po i men tos pre ci sa le var em con -
si de ra ção o pro ces so com ple xo de cons tru ção da me mó ria, per ma ne cen do aten to 
a seu ca rá ter co le ti vo, se le ti vo, e à in te ra ção per ma nen te en tre pas sa do e pre sen te
du ran te todo esse pro ces so. É pre ci so re la ci o nar os de po i men tos à con jun tu ra na
qual eles fo ram pro du zi dos e àque la a que eles es tão se re fe rin do. É im pres cin dí -
vel, ain da, ana li sar a cons ti tu i ção, as ca rac te rís ti cas, os con fli tos e as es co lhas do
gru po a que o de po en te per ten ce; os me ca nis mos atra vés dos qua is es ses de po i -
men tos são cons tru í dos; a for ma como eles pas sa ram de ge ra ção para ge ra ção; e a
dis pu ta po lí ti ca em tor no da cons ti tu i ção da me mó ria pú bli ca. Tor na-se ne ces sá -
rio, tam bém, en tre cru zar es ses de po i men tos en tre si e com ou tras fon tes. Só as -
sim po de re mos for mar um re tra to o mais fiel pos sí vel do passado.

To man do os cu i da dos ne ces sá ri os, que, aliás, de vem ser ob ser va dos na
aná li se de toda e qual quer fon te his tó ri ca, as me mó ri as po dem ser vir como va li o -
so ele men to para o es tu do de um gru po e de uma épo ca. Ain da mais para ca sos
como os dos mi li ta res cas sa dos pela di ta du ra ins ta u ra da em 1964, cu jas memó-
rias fo ram si len ci a das, su fo ca das, re pri mi das pela me mó ria pú bli ca cons tru í da
em tor no do tema e para as qua is as fon tes ofi ci a is ou são ra ras, ou não es tão dis -
po ní ve is à pes qui sa.
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Ao tra zer à luz es ses tes te mu nhos, será pos sí vel tor nar co nhe ci das as ex -
pe riên ci as de in di ví du os cuja par ti ci pa ção e vi são dos mo men tos his tó ri cos e das
ques tões que en vol vem a to ma da do po der em 1964 cor rem o ris co de se per der. O 
his to ri a dor não pode per mi tir que esse des co nhe ci men to pros si ga e atin ja as ge -
ra ções fu tu ras. Res ga tar es sas vo zes, con tri bu in do para que elas ga nhem es pa ço
no dis cur so pú bli co, é sua fun ção. Agin do as sim, além de trans for mar a memória 
em história, ele estará contribuindo para democratizá-la.

Notas

1. As con clu sões apre sen ta das não
fa zem re fe rên cia ex plí ci ta às in tro du ções
da tri lo gia de li vros de de po i men tos
or ga ni za da por Ma ria Ce li na D’Ara u jo,
Gláu cio Ary Dil lon So a res e Cel so
Cas tro (1994; 1994; 1995), pelo fato de
que ne las não há aná li ses mais de ti das
so bre a me mó ria mi li tar e/ou con clu sões
so bre o gol pe e a di ta du ra cons tru í das
com base nos re la tos. A in ten ção dos
au to res, nes sas in tro du ções, foi mais
apre sen tar (fa zen do uma bre ve aná li se)
os con tex tos aos qua is os de po i men tos
se re fe ri am. Cre io que os tra ba lhos
in di vi du a is de D’Ara u jo (1994) e 
So a res (1994) são mais es pe cí fi cos no que
se re fe re a analisar e apresentar
conclusões a partir dos depoimentos 
dos militares concedidos ao
CPDOC/FGV.

2. Há ou tros im por tan tes ele men tos na
cons ti tu i ção da me mó ria, como a
flu tu a ção, a re or de na ção e a me mó ria
her da da. Con tu do, para a pre sen te
aná li se, cre io que os três as pec tos
des ta ca dos são os mais significativos.

3. Qu es ti o no, tam bém, a op ção de So a res
de ado tar a pá gi na como uni da de de
aná li se. So a res se pro põe fa zer um es tu do
quan ti ta ti vo, e es ta be le ce que um fa tor
ex pli ca ti vo se ria con si de ra do mais

re le van te na me di da em que fos se ci ta do
em um ma i or nú me ro de pá gi nas.
Mes mo que apa re ces se vá ri as ve zes em
uma mes ma uni da de, para efe i to de
aná li se, se ria con si de ra do como ape nas
uma ci ta ção. Uma pri me i ra con si de ra ção
a ser fe i ta é que os re la tos têm ex ten sões
di fe ren tes. Des se modo, o de po i men to
mais ex ten so de um mi li tar qual quer
pode aca bar sen do mais re le van te para a
con clu são fi nal do que o de ou tro que
te nha sido mais con ci so, vis to que,
te o ri ca men te, per mi te um ma i or nú me ro
de ci ta ções. Além dis so, uma sim ples
mo di fi ca ção da edi to ra ção das obras e das 
entrevistas pode levar a um resultado
diverso e a conclusões conflitantes com as 
apresentadas por Soares.

4. A co le ção His tó ria oral do Exér ci to –
1964: 31 de mar ço. O mo vi men to
re vo lu ci o ná rio e sua his tó ria, edi ta da pela
Bi bli ex, é com pos ta de 15 vo lu mes com
re la tos de mi li ta res que par ti ci pa ram do
re gi me e de alguns civis
colaboracionistas.

5. Ma ria Ce li na D’Ara u jo es tu da os
mes mos de po i men tos de mi li ta res
pres ta dos ao CPDOC ana li sa dos por
Gláu cio So a res. Mas, ao con trá rio de
So a res, não exa mi na as obras
memorialísticas publicadas.
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6. Di fe ren te men te dos tra ba lhos de
D’Ara u jo e Atas sio, Mar tins Fi lho não se
de bru ça so bre um cor po par ti cu lar de
de po i men tos. Seu ob je to são to das as
obras me mo ri a lís ti cas pro du zi das que
con te nham re la tos de mi li ta res e
militantes civis sobre a ditadura.

7. Mar tins Fi lho dá des ta que a ver sões
an ta gô ni cas, como a do ge ne ral Fi ú za de
Cas tro, que dis cor da da tese de que os
su pe ri o res não sabiam da tortura.

8. Na Argen ti na, se gun do Huys sen, o
con sen so se fez em tor no da idéia do
de sa pa re ci do po lí ti co como ví ti ma,
“es que cen do” a di men são po lí ti ca da
in sur gên cia es quer dis ta que a di ta du ra
que ria eli mi nar. Já na Ale ma nha, de
modo que a po pu la ção ale mã ace i tas se a
res pon sa bi li da de pe los cri mes do
go ver no de Hi tler, “es que cen do” a
memória dos bombardeios aliados sobre
Dresden.

9. Lei 6.683/79, apro va da sob o go ver no
de João Ba tis ta Fi gue i re do em agos to de
1979.

10. “Dos mi li ta res cas sa dos à na ção
bra si le i ra”. Acer vo par ti cu lar Fer nan do
San ta Rosa, re for ma do em se tem bro de
1964 por for ça do Ato Insti tu ci o nal nº 1,
de 9 de abril de 1964, quan do ti nha a
pa ten te de ca pi tão-te nen te da Ma ri nha
(Ma cha do, 2006:87-88).

11. Já em 1964, mi li ta res cas sa dos se
re u ni am vi san do à luta pela
re in cor po ra ção às For ças Arma das.
Con tu do, so men te com a Lei da Anis tia,
em um am bi en te de aber tu ra po lí ti ca, é
que esse pro ces so foi in ten si fi ca do. Cf.
Fun do de Po lí ci as Po lí ti cas, pas ta Se cre to 
11, p. 49, 83-85 e 142-144, sob guar da do
Arquivo Público do Estado do Rio de
Janeiro.

12. A Adnam man tém en con tros
re gu la res na sede da Asso ci a ção
Bra si le i ra de Impren sa (ABI), no Rio de
Janeiro.

Referências bibl iográficas

ARAUJO, Ma ria Pa u la. 2006. Estra té gi as
de re sis tên cia e me mó ria da luta con tra 
o re gi me mi li tar no Bra sil (1964-1985).
In: MARTINS Fi lho, João Ro ber to. 
O gol pe de 1964 e o re gi me mi li tar: no vas
pers pec ti vas. São Carlos: EdUFSC.

ATASSIO, Ali ne Pra do. 2007. A bata lha
pela memó ria: os mili ta res e o golpe de
1964. Dis ser ta ção (Mes tra do em
Ciên ci as So ci a is) – Pro gra ma de
Pós-Gra du a ção em Ciên ci as So ci a is,
Uni ver si da de Fe de ral de São Carlos,
São Carlos.

D’ARAUJO, Ma ria Ce li na. 1994. Ou vin do 
os mi li ta res: ima gens de um po der que

se foi. In: FERREIRA, Ma ri e ta de
Mo ra es (co ord.). Entre-vis tas: abor da gens 
e usos da his tó ria oral. Rio de Janeiro:
FGV.

———; SOARES, Gláu cio Ary Dil lon;
CASTRO, Cel so. 1994. Vi sões do gol pe:
a me mó ria mi li tar so bre 1964. Rio de
Ja ne i ro: Re lu me-Du ma rá.

———. 1994. Os anos de chum bo: a
me mó ria mi li tar so bre a re pres são. Rio de
Ja ne i ro: Re lu me-Du ma rá.

———. 1995. A vol ta aos quar téis: a
me mó ria mi li tar so bre a aber tu ra. Rio de
Ja ne i ro: Re lu me-Du ma rá.

82

estudos históricos l  2009 – 43



HALBWACHS, Ma u ri ce. 1990. A
memó ria cole ti va. São Pa u lo: Vér ti ce.

HUYSSEN, Andre as. 2004. Re sis tên cia à
me mó ria: os usos e abu sos do
es que ci men to pú bli co. In: Inter com.
Por to Ale gre. Mimeografado.

MACHADO, Flá via Bur la ma qui. 2006. As 
For ças Arma das e o pro ces so de anis tia no
Bra sil (1979-2002). Dis ser ta ção
(Mes tra do em His tó ria) –
PPGHIS-UFRJ, Rio de Janeiro.

MARTINS Fi lho, João Ro ber to. 2002. A
guer ra da me mó ria: a di ta du ra mi li tar
nos de po i men tos de mi li tan tes e
mi li ta res. Va ria His to ria, Belo
Horizonte, n. 28.

POLLAK, Mi cha el. 1989. Me mó ria,
es que ci men to, si lên cio. Estu dos
His tó ri cos, Rio de Ja ne i ro, vol. 2, n. 3.

———. 1992. Me mó ria e iden ti da de
so ci al. Estu dos His tó ri cos, Rio de
Ja ne i ro, vol. 5, n. 10.

PROENÇA, Ivan Ca val can ti. 2004. O
golpe mili tar e civil de 64: 40 anos de po is.
Rio de Ja ne i ro: Ofi ci na do Livro.

RICOEUR, Paul et alii. 2002. La me mo ria 
con tra el ol vi do. In:
BARRET-DUCROQ, Fran ço i se (dir.)
¿Por qué re cor dar?. Bu e nos Ai res:
Granica.

ROUSSO, Henry et alii. 2002. La
ne ces si dad de ol vi do. In:

BARRET-DUCROQ, Fran ço i se (dir.)
¿Por qué re cor dar?, Bu e nos Ai res:
Granica.

SALVATICI, Sil via. 2005. Nar ra ti vas de
vi o lên cia no Ko so vo do pós-guer ra.
His tó ria Oral. Re vis ta da Asso ci a ção
Bra si le i ra de His tó ria Oral, vol. 8, n. 1.

SCHWARZSTEIN, Dora. 2001. His to ria
oral, me mó ria e his tó ri as tra u má ti cas.
His tó ria Oral. Re vis ta da Asso ci a ção
Bra si le i ra de His tó ria Oral, n. 4. 

SILVA, Hé lio. 1988. A vez e a voz dos
ven ci dos. Pe tró po lis: Vo zes.

SIRINELLI, Jean-Fran ço is. 1996. A
ge ra ção. In: FERREIRA, Ma ri e ta de
Mo ra es & AMADO, Ja na í na (orgs.).
Usos e abu sos da his tó ria oral. Rio de
Janeiro: FGV.

SOARES, Gláu cio Ary Dil lon. 1994. O
Gol pe de 64. In: SOARES, Gláu cio Ary 
Dil lon & D’ARAUJO, Ma ria Ce li na. 21 
anos de regi me mili tar: ba lan ços e
pers pec ti vas. Rio de Janeiro: FGV.

SODRÉ, Nel son Wer neck. s. d. A
in ter pre ta ção de um na ci o na lis ta. In:
Ca der nos Cân di do Men des – His tó ria
Oral. Rio de Janeiro.

VELHO, Gil ber to. 1994. Pro je to e
meta mor fo se: antro po lo gia das so ci e da des
com ple xas. Rio de Ja ne i ro: Jorge Zahar.

Re su mo
Estu dos ba se a dos em fon tes ora is têm pos si bi li ta do boas re fle xões so bre a
di ta du ra im plan ta da no Bra sil em 1964. Entre elas, tem re ce bi do es pe ci al
aten ção a me mó ria dos mi li ta res par tí ci pes do re gi me. De ma ne i ra in ver sa, a
me mó ria dos mi li ta res cas sa dos tem re ce bi do pou ca aten ção. Este ar ti go faz
um ba lan ço das prin ci pa is aná li ses da me mó ria mi li tar so bre a di ta du ra,
ten tan do apre sen tar seus li mi tes e levantar questões para o enriquecimento
dos estudos sobre o tema.
Pa la vras-cha ve: di ta du ra mi li tar, me mó ria mi li tar, mi li ta res cassados
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Abstract
Stu di es ba sed on oral sour ces have pro du ced good re flec ti ons about the
dic ta tors hip es ta blis hed in Bra zil in 1964. Among them, the me mory of Army 
of fi cers that took part in the re gi me has re ce i ved spe ci al at ten ti on. In
con trast, the me mory of the ba nis hed of fi cers has been for got ten. This pa per
exa mi nes the main analysis of mi li tary me mory of the dic ta tors hip in or der to 
show the ir li mits and to po int is su es that could en rich the stu di es on this
sub ject.
Key words: mi li tary dic ta tors hip, mi li tary me mory, ba nis hed officers

Ré su mé
Les étu des uti li sant des sour ces ora les ont pro du it des ré fle xi ons in té res san tes 
sur la dic ta tu re ins ta lée au Bré sil en 1964. Par mi ces sour ces, la mé mo i re des
mi li ta i res qui ont par ti ci pé au ré gi me a reçu une at ten ti on par ti cu liè re. Par
con tre, la mé mo i re des mi li ta i res chas sés a été ou bliée. Cet ar ti cle fait un bi lan 
des prin ci pa les analy ses de la mé mo i re mi li ta i re sur la dic ta tu re, en es sa yant
de pré sen ter le urs li mi tes et de po ser des ques ti ons pour en ri chir les étu des
sur le thème.
Mots-clés: dic ta tu re mi li ta i re, mé mo i re mi li ta i re, mi li ta i res chas sés
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