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(Salmo 88,2)

A vela acesa atrás das grades...

Símbolo do Clamor e de sua luta na defesa dos direitos humanos.

“Inclina o teu ouvido ao meu clamor.



II

Homenagem especial ao Reverendo Jaime Wright 
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Humanos.

A meu avô Waldo (in memorian), que me 
proporcionou uma vida de estudante até o último dia 
da Graduação, e Ana Lúcia, minha irmã que 
“desapareceu" antes do termino deste trabalho.
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(^Dónde están?, Dez. 1990)

Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Chile

V

* Ainda que não estejam, permanecem. / Fazendo belas- as recordações. / lembrá-los nos dá força. / São 
nossos seres amados (queridos). / Vamos (Estaremos) com eles sempre! (Onde estão?. Dez. 1990) - Grupo 
de Familiares de Presos-Dcsaparecidos, Chile.

“Aurtque no están, permanecen. 
Haciendo bellos los recuerdos, 

Evocarlos nos da fuerza. 
Son nuestros seres amados.

iVamos con ellos sempre... !”*
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RESUMO

ABSTRACT

This work pretends to discuss the archivistic methodology to the arrangement and description of 
Clamor Found, which belongs to Documentation and Scientific Information Center (CEDIC) of 
Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC/SP). Clamor Found has some interesting specific 
characteristics: being an organization to the action, to assist and protect political refugees, the 
Comitee produced few documents about itself, trhough which we could know its structure and 
functions; besides, many documents were in the personal archives of Comitee members. After 
Clamor’s end, in the begining of the 90,h years, the archive’s division became worst, because parts 
of it were located in different institutions. Fortunately, in 1999, the Clamor Found was fínally 
joined and now is entirely organized and described.

O trabalho discute os procedimentos arquivísticos desenvolvidos para o arranjo e a descrição do 
fundo Clamor, pertencente ao acervo do Centro de Documentação e Informação Científica - 
CEDIC, da PUC/SP, levando-se em conta algumas características que lhe são bastante específicas: 
sendo arquivo de uma entidade “de ação”, cujo objetivo inicial era de proporcionar proteção e 
assistência a refugiados políticos, poucos foram os documentos produzidos pelo Comité voltados 
para a divulgação do seu trabalho e objetivos, dificultando, assim, o levantamento de suas 
atividades, estrutura e funções; pela natureza profissional de seus membros - em geral, advogados e 
religiosos -, muitos documentos pertencentes ao arquivo do Clamor passaram a integrar os 
arquivos pessoais de seus componentes. Com a extinção oficial do Comité no início dos anos 90, 
esse problema foi agravado com a dispersão de seu arquivo em duas instituições distintas. 
Felizmente, no início de 1999, o arquivo foi novamente reunido, apresentando-se organizado e 
inventariado.



INTRODUÇÃO

Documentação, tem como objetivo principal servir de instrumento para futuras pesquisas

a respeito da temática “Defesa dos Direitos Humanos no Cone Sul”, através do Inventário

simplesmente FUNDO CLAMOR

numero considerado de dissertações e teses já terem sido

defendidas nessa Linha de Pesquisa, ainda encontramos muitas dificuldades em nos fazer

entender pelos nossos colegas historiadores. Para boa parte dos profissionais da area de

História, o documento ainda é visto como fonte histórica de informação, como prova.

testemunho, evidência, indício dos fatos que ocorreram no passado, mesmo que este

passado tenha ocorrido há poucos anos, meses ou até dias, e apesar do conceito de

documento ter sido ampliado pela Nova História. Para esses historiadores é muito difícil

aceitar, com naturalidade, o trabalho de um parceiro de profissão nas tarefas diárias de

identificação, organização

técnico!” - diriam eles, com certo tom de descaso.

Infelizmente, deparamo-nos com essa realidade, quase que diariamente, ao

exercer um cargo de Historiografa, no Centro de Documentação e Informação Científica

CEDIC, da Pontifícia Universidade Católica de São“Prof Casemiro dos Reis Filho”

Paulo (PUC/SP), desde 1992. Sentimos um tratamento diferenciado por não atuarmos, na

Universidade, como docentes; e, até parece que o Curso de Graduação em História no

qual nos formamos não é o mesmo que eles fizeram

2

Apesar de um

do Fundo Comité de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul. ou

e descrição de documentos de arquivo. “É um trabalho

O presente trabalho, inserido na Linha de Pesquisa Historiografia e
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facilidade de uso) desse pesquisador. Ta! ampliação das atividades do

daredefinição Informaçãodas ciências (parlictdarmente na

os

pressupostos da história-memória pelos da história-mudança.

O exemplo da preservação documenta! ê bem ilustrativo da

Ciências da Informação.

acepção técnica, significa, também, não só preservar, mas

o essencial,preservar somente

eliminando o resto de forma controlada. Porém, o quadro

assistimos é bastante diverso, já que tudo deve ser preservado a todo custo,

historiador-pesquisador do historiador-

documentalista4 é o balcão que os separa4. A formação acadêmica recebida por ambas é a

mesma, apenas o modo de utilizar os documentos é diferente. E o fato desse tratamento

ser “técnico” não significa que seja isento de trabalho intelectual. Muito pelo contrário. A

princípios norteadores e metodologia de trabalho Se a arquivologia não fosse considerada

' O histonador c um entre os muitos pesquisadores que recorrem aos arquivos para realizarem suas 
pesquisas, como por exemplo: sociólogos, jornalistas, médicos c arquitetos.
2 LOPEZ. 1999. pp. 28-29.

Preferimos evitar o termo "arquivista" em função do profissional graduado cm Arquivologia. cuja 
profissão, desde os anos 70. está devidamente reconhecida pela legislação brasileira.
4 Definição dada pela historiadora c historiógrafa Viviane Tcssitorc. em uma reunião no CEDIC-PUC/SP

4

a que hoje

Arquivar, na

no sentido de substituirna museologia)

profissional de historia lambem demanda, como

arquivologia arquivistica e

em sua função. A inalérla-prnna do trabalho do historiador são os

Na verdade, o que diferencia o

documentos, porém organizados de acordo com a 'vontade' (isto é, a

necessidade da interferência dos historiadores nas

se pode deduzir, uma

isto é,

em nome da história-memória.'^

preservar com organi cidade.

arquivologia é uma ciência tanto quanto a história ou a medicina, e como tal, possui



uma ciência (da Informação), não haveria necessidade de se criarem cursos de Graduação

e, cada vez mais, cursos de Especialização nessa área

O interesse crescente do profissional de história pela arquivologia, não apenas

nível do atendimento nas instituições de Arquivo, apesar de ainda estar longe do ideal, ou

metodologia

arquivistica, com conhecimentos básicos de história, diplomática e direito. Enquanto isso

não acontece, as discussões sobre o assunto? devem continuar, assim como o intercâmbio

teórico e prático entre história e documentação.

Segundo o arquivista Elio Lodolini, entre os séculos XIX e XX, existia uma

trabalho do arquivista é o de

ordenar e inventariar o material documental e aqueles que sustentam que, ao contrário,

o arquivista deve ser também um historiador, não só enquanto deve conhecer a história

coisa que ninguém tem colocado jamais em dúvida

Ora, se podemos pensar em um arquivista executando as tarefas de um

historiador, inclusive ao redigir um trabalho de história, por que não pensarmos no

inverso, ou seja: em um historiador exercendo o ofício de um arquivista9

demais ciências humanas, tais como Sociologia, Antropologia, Política. Portanto, nada

mais coerente que existir essa mesma interdisciplinaridade também com a Arquivologia,

uma vez que o objeto desta é essencial para o trabalho daquela, ou seja: o documento.

5

Ver "O historiador c a organização documentar’ in LOPEZ. 1999, pp. 25-31. Além de professor 
universitário, o autor é especialista em arquivos pelo IEB/ECA-USP. A obra citada tem como base seu 
Mestrado em História Social, dentro da linha de pesquisa Historiografia e Documentação.
6 LODOLINI. 1993. p. 205.

para conhecê-la, mas principalmente para nela atuar, tem aumentado consideravelmente o

polêmica na Itália ‘‘‘entre aqueles que sustentam que o

A História, enquanto ciência, sempre buscou a interdisciplinaridade com as

seja aquele profissional que é profundo conhecedor dos princípios e

mesmo redigir trabalho de história?*

mas também porque deve ele



Essa troca de conhecimentos e fundamental para ambas as ciências e. principalmente.

para o pesquisador que ganhara tempo e encurtará distâncias entre si e as fontes. Para

tanto, é necessário que. apos um correto processamento técnico dessas fontes, seja

elaborado um instrumento de pesquisa que as referencie.

É nesse contexto que se insere o presente trabalho. Se fôssemos classificá-lo

pela temática Defesa dos Direitos Humanos no Cone Sul. provável mente estaria inserido

na linha de pesquisa “História dos Movimentos e das Relações Sociais”, e muitos

poderiam pensar que o trabalho versava sobre minorias étnicas e culturais. Ele também

ampliássemos o tema para Defesa dos Direitos Humanos durante os Regimes Militares

no Cone Sul. e analisassemos a questão do ponto de vista politico.

O corpus principal deste trabalho é o inventário', a descrição de um fundo de

arquivo pertencente ao Centro de Documentação da PUC/SP: o Fundo Clamor.

O interesse por esse arquivo surgiu em 1993, quando o Centro Ecuménico de

Serviços à Evangelização e Educação Popular - CESEP, entrou em contato conosco para

indagar sobre o interesse do CED1C em receber, pelo que sabíamos ate então, o arquivo

de uma entidade de defesa dos direitos humanos, criada no final da década de 70 e já

extinta. Segundo informações do funcionário do CESEP, caso nenhuma entidade tivesse

interesse em recolher aquela documentação, a mesma seria eliminada

Uma vez que a temática do CEDIC estava voltada para Movimentos Sociais e

consideravelmente, o acervo sobre Direitos Humanos já existente entre nossas Coleções.

6

■'Instrumento de pesquisa em que a descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas 
subdivisões toma por unidade a série, respeitada ou não a ordem da classificação" (CAMARGO & 
BELLOTTO. 1996. p 45).

poderia estar inserido na linha de pesquisa “História das Representações Políticas”, se

de Educação, receber um o Clamor iria ampliar.arquivo tão significativo como



Aceita a doação, fomos buscá-la em uma especie de lavanderia/dispensa de

materiais de limpeza, pertencente ao CESEP. localizada nos fundos da Universidade São

Marcos, no Ipiranga. Foram necessárias duas viagens (16 de abril e 13 de maio de 1993)

para a retirada de todo o material.

acondicionados, se desmanchavam a um simples toque

Realizamos uma primeira higienização nos documentos e os acondicionamos

antigas caixas. No final desse processo, elaboramos uma listagem preliminar do que havia

em cada pasta, e uma duvida pairou no ar. Seguramente aquele material não era o arquivo

completo da entidade. Faltavam documentos fundamentais à existência de qualquer

correspondência (expedida e recebida) e relatórios de atividades, apenas para citar dois

exemplos. A documentação que ora se apresentava era composta basicamente por

publicações não periódicas, publicações periódicas, diretórios de entidades de direitos

dúvida a respeito desses documentos era a seguinte: se o Clamor havia sido, efetivamente,

uma entidade de direitos humanos vinculada à Cúria Metropolitana de São Paulo, mais

Marginalizados, como foi possível constatar junto aos Diretórios de Entidades de Direitos

Humanos, com certeza, deveriam existir documentos que comprovassem esse vínculo. As

perguntas que nos fazíamos eram: “esses documentos (do arquivo propriamente dito)

7

humanos internacionais, folhetos de divulgação de eventos, entre outros. Nesse sentido, a

em 225 pastas de polionda, respeitando, ao máximo, a identificação que ainda restava nas

O estado de conservação dos documentos estava bastante comprometido, uma

entidade formalmente estabelecida, mesmo que atuando de maneira informal, como

especificamente a Comissão Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos e

vez que o local era úmido. Muitas das caixas de papelão, nas quais estavam



ainda existem9”; "se existem, onde e com quem estão9”; e. a mais cruel de todas as

perguntas: "se não existem mais, o que fazer9”

parte do arquivo do extinto Clamor encontrava-se sob a custodia do Arquivo da Cúria

informação procedia e

passamos a segunda etapa' tentar reunir a documentação, mantendo o arquivo o mais

completo possível. Infelizmente nossas primeiras tentativas de localizar os membros do

antigo Comité não foram bem sucedidas. Foi nesse momento, então, que tivemos a idéia

de unir o util ao agradável, ou seja: o CEDIC gostaria de reunir as duas partes do Fundo

Clamor, enquanto a idéia de um Mestrado na area de arquivos mostrava-se bastante

atraente, uma vez que a opção por trabalhar exclusivamente na area havia sido tomada

meses antes.

O projeto inicial apresentado à Prof Dra. Ana Maria de Almeida Camargo

continha três objetivos básicos: o primeiro, naturalmente, era a organização e descrição.

mesmo que fisicamente separadas, das duas partes em que se dividiu o Fundo Clamor

(CEDIC e ACMSP); o segundo, era referenciar os documentos pertencentes ao fundo.

bem como aqueles que tivessem informações sobre as atividades do Comité, existentes

conseguir que os antigos membros do Clamor devolvessem os documentos que, por

acaso, estivessem em seu poder8, bem como a transferência e doação definitivas da

Metropolitana de São Paulo (ACMSP). Verificamos que a

Depois de um periodo de indagações, recebemos a informação de que essa

nos arquivos e/ou acervos de outras entidades; e, finalmente, o terceiro objetivo era

8 Assim como nos arquivos dos Movimentos da Ação Católica Brasileira (ACB). o Fundo Clamor possuía a 
mesma caractcristica que os tomava peculiares, ou seja: a fragmentação de seu arquivo. Verificamos que. 
basicamente, não existe limite entre as práticas pessoais c as práticas exercidas enquanto membros da 
instituição, gerando confusão sobre quem são os proprietários da produção documental dessas entidades.

8



documentação que se encontrava sob a custódia do Arquivo da Cúria, para que o Fundo

Clamor deixasse de ser disperso9.

Quando iniciamos um trabalho de organização de arquivo, duas atividades

preliminar da documentação existente

documental com o qual vamos lidar, bem como para identificar documentos que possam

entidade, suas atividades e as funções desempenhadas durante o seu exercício, conhecer

histórico da entidade

(ACB), por terem alcançado projeção nacional e internacional, uma vez que os primeiros

movimentos de juventude católica tiveram inicio na Bélgica, como é o caso da Juventude

Operária Católica (JOC), além de terem produzido uma grande variedade de documentos

a seu respeito, já foram estudados por um número bastante extenso de pesquisadores, que

por sua vez também deixaram uma considerável produção historiográfica a respeito

Esse não era o caso do Clamor. Num primeiro levantamento dos tipos

documentais existentes, conseguimos recolher pouquisimos dados sobre as atividades

Clamor mantinha

intercâmbio.

correspondência. Em virtude dessa dificuldade, pensamos em recorrer a técnica da

Documentação Oral para suprir essas lacunas.

9

as alterações sofridas em sua estrutura e no seu corpo funcional, enfim, a elaboração do

Alguns arquivos, como e o caso dos Movimentos da Ação Católica Brasileira

nos servir para a segunda atividade, ou seja, o profúndo conhecimento da trajetória da

e de alguns documentos produzidos pela própria entidade, tais como

para tomarmos conhecimento do universo

organismos internacionais de direitos humanos, com os quais o

’ O título dado ao projeto inicial foi "Organização c descrição do Fundo Comité de Defesa dos Direitos 
Humanos para os Paises do Cone Sul: Inventário de um Fundo disperso".

iniciais são imprescindíveis para o bom desenvolvimento do projeto: a identificação

desenvolvidas pelo Comité, basicamente retiradas de Diretórios elaborados por



inúmeras possibilidades que.

dedicação exclusiva aos seus mestrados e doutorados.

mudanças do projeto inicial para aqueles que, além do pós-graduação, trabalham quarenta

horas semanais - como é o nosso caso - toma-se muito mais frequente, como podemos

comprovar a seguir

No primeiro semestre de 1997, recebemos a visita do advogado Luiz Eduardo

Greenhalgh, um dos fundadores e membro do Comité. Ele teria recebido uma informação

péssimas condições de conservação, e sua visita tinha o objetivo principal de, em sendo

verdade as acusações, retirar a documentação do Centro. Foi o primeiro susto pelo qual

fundamento, Greenhalgh

agradeceu o tratamento dado à parcela do arquivo que se encontrava conosco, prometendo

doar os documentos que se encontravam em seu arquivo particular (aproximadamente

todos os antigos membros do Clamor para podermos nos conhecer e. assim, recuperarmos

Até o Exame de Qualificação, realizado em setembro de 1998, o arquivo do

extinto Comité, conforme já mencionamos, encontrava-se dividido entre as duas

desestruturou o projeto: os antigos membros do Comité, representados pela Dra. Michael

documentos que se encontravam em processamento técnico.

10

incorreta de que os documentos do Clamor, recolhidos pelo CEDIC, encontravam-se em

cinco caixas-arquivo). Além disso, mencionou realizar uma reunião com a presença de

Quando elaboramos um projeto, pensamos em

nem sempre, se tornam realidade. Se isso já ocorre quando os pós-gaduandos possuem

passamos. Entretanto, como tudo não passava de boatos sem

Mary Nolan, retiraram do Arquivo da Cúria, às pressas, de um dia para outro, os

10 Infelizmcntc. devido à maior permanência de Greenlialgh em Brasília, nem a doação nem o encontro 
foram efetivados

a possibilidade de ocorrerem

Instituições já citadas. Entretanto, pouco tempo depois, um novo susto quase

informações importantes sobre a trajetória da entidade.10



Apos a paralisia inicia] causada pelo desaparecimento do arquivo com o qual

estávamos trabalhando naquele momento, conseguimos entrar em contato com Tereza

Brandão, em janeiro de 1999, que forneceu o telefone atualizado do escritório de

Greenhalgh, onde entramos em contato com a Dra. Michael que no explicou o ocorrido.

Com o julgamento do antigo ditador chileno, general Augusto Pinochet, as entidades de

Direitos Humanos estavam organizando provas que contribuíssem para a efetivação do

pedido de extradição,

cometidos durante seu mandato no Chile. Havia um interesse particular dos antigos

fatos ocorridos no Chile e sobre a chamada “Operação Condor"

Ajudamos a localizar os documentos possíveis, dos quais foram feitas copias.

Outro antigo membro do Comité, Inge Schilling, também ajudou nesta tarefa. No final de

três semanas de trabalho conjunto, ela separou alguns documentos, entre os quais, muitos

depoimentos. Enquanto representante do grupo, Inge explicou que aqueles documentos

ainda não poderiam ser divulgados por questões de segurança pessoal dos depoentes e dos

epoca ainda eram menores de idade Atendemos à determinação do

Comité abrindo uma nova caixa para abrigar os DOCUMENTOS CONFIDENCIAIS.

Estes, só serão colocados à disposição para consulta quando os membros do Clamor

autorizarem Até o momento, não definiram quanto tempo os pesquisadores deverão

aguardar para terem acesso aqueles documentos

No inicio do mês de fevereiro de 1999. as 24 (vinte e quatro) caixas-arquivo

que se encontravam

encaminhadas ao CEDIC, para se reunirem às demais. Portanto, o Fundo Comité de

Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul deixou de ser um fundo

11

membros do Clamor, principal mente de Greenhalgh, em encontrar depoimentos sobre os

envolvidos, que na

e posterior julgamento e condenação de Pinochet, pelos crimes

no escritório de Greenhalgh em São Paulo foram, finalmente.



disperso Apesar de alguns documentos ainda estarem sob a custodia de antigos membros

do Clamor, parte deles ja foi resgatada: alguns poucos documentos estavam em poder de

Inge Schilling

estava sendo cumprido, apesar dos percalços por que passamos.

Porém, se por um lado conseguimos resolver uma questão estrutural do

Clamor, a única parcela da documentação que ainda estava disponível para consulta, ja

não estava mais. Quando as 24 caixas-arquivo foram levadas para o CED1C. também elas

foram levadas para o local onde todo o acervo do Centro estava guardado, esperando o

termino da reforma de suas novas instalações físicas. Desde dezembro de 1997, todo o

encaixotada por motivo de segurança e, principalmente falta de espaço para consulta. O

depósito fechado, trancado

funcionários e estagiários do Centro de Documentação continuavam trabalhando, sem

realizar atendimento ao publico. Foi um período muito difícil para todos os pesquisadores

que dependiam do acervo do CEDIC e estavam impossibilitados de realizar suas

pesquisas.

Infelizmente, o CEDIC ficou fechado por tempo maior que o planejado,

prejudicando o andamento do processo de organização e descrição dos documentos Além

realização de contatos mais demorados e

membros do Comité, impediu-nos de efetivar a tomada de

12

disso, a não existência de tempo real para a

com a Dra. Michael Mary Nolan. Nesse sentido, o terceiro objetivo do projeto inicial

e uma caixa contendo material administrativo-financeiro encontrava-se

11 Pessoal mente conversamos com Dr. Luiz Eduardo Grccnhalgh. Dra. Michael Mar. Nolan. Tereza 
Brandão c Inge Schilling. Por telefone: Grecnhalgh. Michael. Tereza c Jan Rocha.

e distante do local onde osacervo foi guardado em

sistemáticos com os

arquivo, não conseguimos resolver outra com a reunião das duas metades do Fundo

1 1 —, -12depoimentos gravados. A maioria das conversas foi feita por telefone . Três entrevistas “

acervo do CEDIC encontrava-se indisponível para consulta: a documentação havia sido



Abolimos a tomada formal de depoimentos e passamos a priorizar as informações

contidas nos documentos

Essa decisão foi primordial para a sobrevivência do projeto, uma vez que.

percebendo que

justificativas eram três: o fato de trabalharmos quarenta horas semanais, o acesso a

documentação ter sido interditado por, aproximadamente, um ano e meio; alem do fato

projeto de grandes proporções que, na

ocasião, estava em andamento, era necessário que viajássemos durante longos períodos de

tempo. Infelizmente, a Comissão de Pos-graduação negou o pedido por duas vezes.

trabalho, que se apresenta em duas partes distintas

A primeira parte recebeu o titulo “Para conhecer o Clamor”, apresentando

atividades

desenvolvidas pelo Clamor, através de três capítulos.

• Direitos Humanos: o que são e para que(m) servem9.

• Direitos Humanos no Cone Sul9;

• Igreja e Direitos Humanos no Brasil

principalmente, a sua defesa não é fruto da modernidade. Ao contrário, desde que o

de, sendo membro da coordenação técnica de um

o tempo era curto demais para o bom desenvolvimento do mesmo.

Entretanto, outras alterações no projeto inicial só fizeram enriquecer o

O primeiro capitulo inicia com uma explicação mais generica sobre a

solicitamos o trancamento do mestrado por um periodo de um ano. As principais

sua busca e,

realizadas pelo pesquisador Samarone Lima, também realizando mestrado sobre o

evolução dos Direitos Humanos no mundo, demonstrando que a

assuntos interligados, essenciais para a compreensão dos objetivos e

Clamor, nos foram cedidas em papel Nesse momento, o projeto sofreu nova alteração

13 Samarone entrevistou D. Paulo Evaristo Ams. Reverendo Jaime Wrighl e Dra. Michael Man Nolan
13



homem passou a viver em sociedade, politicamente organizada como tal. mesmo de

maneira menos complexa que as sociedades atuais, já ocorriam violações de seus direitos

enquanto ser humano. Para garantir o respeito aos direitos humanos e efetivamente

realizar sua promoção, foram elaborados diversos documentos com o objetivo de

proteger, sobretudo, a vida e a dignidade de homens, mulheres, crianças, enfim, de todos

os seres humanos

Apesar desses instrumentos terem projeção internacional, muitos paises

ignoraram, e ainda hoje ignoram, sua existência, fazendo com que as violações atingissem

proporções alarmantes, chegando à prática do genocidio.

O segundo capitulo foi dedicado à apresentação da conjuntura dos seis paises

latino-americanos, localizados na região denominada Cone Sul, durante as décadas de 60

a 80, quando Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, possuíam duas

Humanos. Após a apresentação de cada caso individualmente, realizamos uma pequena

análise comparativa da situação por eles enfrentada, contextualizando, assim, as causas da

Clamor.

Finalmente, o terceiro capítulo vem complementar essa contextualização, uma

vez que o Clamor nasceu vinculado à Igreja Católica de São Paulo, mais especificamente

à Comissão Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados, da Cúria

Arquidiocesana de São Paulo, sob a proteção direta do Arcebispo, D. Paulo Evaristo

Arns.

A segunda parte é o Inventário do Fundo Clamor, propriamente dito.

14

criação do Comité de Defesa dos Direitos Humanos para os Paises do Cone Sul - o

caracteristicas em comum: o regime militar autoritário e a violação dos Direitos



Apesar da elaboração de um instrumento de pesquisa ser uma atividade

técnica, não descarta nem a teoria (Teoria Arquivística), nem a investigação atividade

instituição, cujo arquivo se pretende organizar e descrever Este levantamento da estrutura

da instituição, bem como das funções e atividades exercidas ao longo de sua trajetória,

são fundamentais para a elaboração do quadro de arranjo, que antecede qualquer outra

atividade no processo de organização e descrição de um fundo de arquivo.

Alem de servir a elaboração do quadro de arranjo, estas informações devem

ser inseridas na introdução do referido instrumento de pesquisa, apresentando um estudo

sobre a instituição que produziu os documentos, sobre suas competências, estruturas.

evolução da mesma, e modo de produção dos documentos. Segundo Lodolini, é

imprescindível, tanto para o arquivista quanto para o pesquisador, a elaboração

dessa introdução.

“Em nossa opinião.

instrumento de trabalho necessário para encontrar

chamada introdução, isto é.interessa,

competências, as estruturas, o modo de funcionamento,

instituição ou magistratura que tem produzido

descrito no inventário e, portanto, o modo segundo o qual o material mesmo

lista, cuja

consulta é possível somente depois de que quem o consulta tenha estudado a

introdução que o faz inteligiver (LODOLINI, 1993, p. 213)
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está ordenado. O inventário que segue não é outra coisa que uma

tipica do historiador. Para sua produção, é preciso possuir amplo conhecimento sobre a

a documentação que

a evolução da

o material documental

é a o estudo que indica as

o verdadeiro inventário, ou seja, o



Não tem sentido perguntar a um arquivista o que existe naquela instituição

sobre determinado tema ou personagem, afirma Lodolini:

necessário, pelo contrário, perguntar qual era. nos diversos

momentos, a oficina competente para tratar o tema que interessa e que

autoridade pública (se arquivo público).

instituições, em qualquer campo a que se refira a investigação mesma"

(LODOLINI, 1993, pp. 207-208)

Para complementar seu proprio pensamento, Lodolini menciona o “conceito

de relação" de Giorgio Cencetti, segundo o qual, sem a reconstrução da historia da

instituição (sua estrutura e funções), não é possível dar sentido e valor aos documentos. O

documento sozinho não tem valor; apenas o adquire quando se relaciona a outros

“(//?? documento de arquivo só leni sentido se relacionado ao meio

outras palavras,

produzidos por

pessoa no transcurso das funções que justificam

16

uma família ou

13 BELLOTTO. 1991. pp. 8-9.
11 Idcm. p. 15

suas atividades-meio e suasdo órgão gerador. Reflete em

ou privada ou por

sua existência como tal.

uma entidade pública

atividades-fim. Esta é a base da teoria de fundos. Ela é que preside a

procedimentos usava, isto é, como um personagem teve contatos com a

guardando esses documentos relações orgânicas entre si.I4"

Devem basear sua própria investigação na história das

que o produziu. Seu conjunto tem que retratar a infra-estrutura e as funções

organização dos arquivos permanentes 13 (...) Os documentos de arquivo são



Inventario do fundo Clamor apresenta-se da seguinte

maneira:

• Introdução Metodologica:

• O Arranjo;

• Especificidades do Arranjo do Fundo Clamor;

• A Descrição.

• Histórico do Comité de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul,

• Quadro de Arranjo do Fundo Clamor;

• Descrição do Fundo Clamor.

• índice

Em seguida, apresentamos a Bibliografia, dividida em Fontes e Bibliografia,

anexos: Ficha para Descrição do Inventário,

utilizada durante o processo de elaboração do Inventário, Relação se Entidades com as

quais o Clamor mantinha intercâmbio e Relação de Periódicos pertencentes ao Fundo

Esperamos que o fato de não termos conseguido mais tempo para a realização

seu entendimento, e principalmente, que o

Inventário ora apresentado, sirva como instrumento para novas pesquisas.

17

Arquivistica. No final, foram inseridos os

deste trabalho não tenha prejudicado o

Nesse sentido, o

estando esta classificada em História do Brasil Contemporâneo e, Metodologia e



PARTE I - PARA ENTENDER O CLAMOR
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DIREITOS HUMANOS: O QUE SÀO E PARA QUE(M) SERV EM?

O tema Direitos Humanos adquiriu extrema importância na América Latina

durante as décadas de 60, 70 e 80, proliferando

sobre o assunto.

Mas por que se começou a falar tanto em Direitos Humanos naquela época9

Sem dúvida alguma, o motivo que levou à criação de inúmeros centros e associações de

violação desses Direitos; em outras palavras, os governos latino-americanos deixaram de

o direito do Estado.

Aparentemente, a discussão sobre Direitos Humanos é algo recente, que teve

inicio com as grandes tragédias que afetaram a humanidade ao longo do século XX, como

esquema abaixo.

I. Idade Antiga - Século XVIII a.C.

época, a problemática dos valores do

estabelecia, entre outras coisas, limites para a escravidão. Mais ou menos na mesma

época, apareceu o “Decálogo” que sustenta de forma particular a proteção dos

Direitos Humanos. Posteriormente, nos séculos. X a.C. a V d.C., as culturas grega e

romana desenvolveram o conceito de direito natural ou “Direito das Gentes” para os

19

ao Século V d.C.: Nos primeiros tempos dessa

ser humano já era refletida em um documento

Direitos Humanos, os quais se reuniam para realizar amplos debates sobre o tema, foi a

respeitar e promover os Direitos Humanos, em nome de um direito, segundo eles, maior:

os debates socialmente significativos

americanas. No entanto, sua trajetória é bem mais antiga, como podemos verificar no

as duas Guerras Mundiais, a expansão do nazismo e fascismo, as ditaduras latino-

normativo, o “Código de Hamurábi”, na Babilónia, cujo conteúdo era social e



romanos, e com a corrente do Jusnaturalismo fundamentado na razão, servia para

organizar os homens entre si nas comunidades

Idade Média - Século V ao Século XI d.C.: Nessa epoca dominava a filosofia Cristã2.

e foram retomados os conceitos do Jusnaturalismo.

Direito Natural Divino onde se destacavam

Tomas de Aquino. Em 1215. surgiu, na Inglaterra, a Carta Magna de João Sem Terra

que contemplava certas garantias de segurança jurídica, restringindo o poder do

monarca. Na Espanha, apareceram os ordenamentos legais, chamados Fueros (Foros),

próprias leis

3. Iluniinismo Século XVII: Na Inglaterra,

campo da religião, nessa epoca se produziu a

afirmadas para o povo como inderrogáveis. Destacavam-se pensadores como Hobbes,

Locke. Rousseau e Montesquieu que baseavam suas ideias no "'Estado da Natureza",

no “Direito Natural baseado na Razão" e no “Contrato Social". Eles afirmavam a

qualquer

configuração política e sua importância estava pautada em valores como liberdade.

propriedade e igualdade

Época Moderna - Século XVIII e Século XIX: Surgimento de movimentos4.

revolucionários, primeiro na França e estendendo-se pela Europa e América. Foram

abordados, com nitidez, os Direitos Humanos na Declaração de Direitos de Virgínia,

em 1714, nos Estados Unidos; Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de

20

consolidaram-se algumas liberdades no

as idéias de Santo Agostinho e Santo

existência de regras normativas inerentes ao homem que eram prévias a

postulava a

na otica Cristã, surgindo um

cuja principal aplicação consistia na capacidade de cada povo reger-se com suas

Século XV aoRenascimento e

positivação dos Direitos Humanos com o famoso “Bill of Rights”, de 1689, que

existência de uma série de direitos e liberdades frente ao monarca.



1789. na França, e ('onstnuição de Apatzingán, de 1814. no México. Nesse periodo. o

pensador Kant desenvolveu o conteúdo de “Dignidade Humana", que postulava a

existência do homem como um fim em si mesmo, o que justificava a concessão de

liberdade a todos os indivíduos.

5. Época Atua! - Século XX: Na primeira metade do século, inúmeras constituições

culturais, como a Constituição do México, de 1917, de Weimar (Alemanha), de 1919;

progressiva incorporação no plano internacional nascimento de grandes

Deveres do Homem. da Organização dos Estados Americanos OEA. em 1948;

Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas

ONU, 1948, Pacto de Direitos Civis e Políticos e Pacto dos Direitos Económicos,

ONU, 1966; Convenção Europeia para a Proteção dos DireitosSociais e Culturais

Humanos e Liberdades fundamentais. em 1950; e Convenção Americana de Direitos

Humanos Pacto de São dose - OEA, 1969 (CUEVAS, 1991, p 37)

"Neste século, a idéia de uma nova declaração de direitos surgiu

mesmo tempo em que procurara levar ãs últimas consequências os princípios

individualistas do liberalismo, promovera a concentração dos indivíduos que

nada mais possuíam do que a força de trabalho. Com isto, iria deixar muito

evidente a existência de desníveis sociais brutalmente injustos e favorecer a

organização do proletariado

21

com força política. (...) a Revolução Russa, de

da Espanha, de 1931, e da Rússia, de 1936. Apos a Segunda Guerra, houve uma

no fmal da Segunda Guerra Mundial. O industrialismo do século XIX, ao

instrumentos multinacionais em sua defesa: Declaração Americana de Direitos e

aplicaram o âmbito dos Direitos Humanos, incluindo os económicos, sociais e

e o



consciência de que

mais precisam do listado. ” (DALLARI, 1973, p 183)

(.. )

"Mas a experiência já havia deixado hem evidente que não pode existir paz

onde não houver justiça social, surgindo portanto, a ideia de uma declaração

diretrizes para a reorganização dos listados. .Já no

ano de 1946 foi iniciado o trabalho desse documento, que afinal, foi

terceira sessão ordinária da Assembleia Gera! das Nações

Unidas, em 10 de dezembro de 1948, recebendo o nome de Declaração

Universal dos Direitos do Homem” (Idem, p. 185).

De acordo com esse quadro, percebemos que a necessidade de se defender os

Direitos Humanos, persiste ha muitos séculos, praticamente acompanhando a evolução da

humanidade. Mas, o que são Direitos9 E Direitos Humanos9 Para que e para quem

"Os direitos existem porque todas as pessoas têm necessidades

dignidade. Cada pessoa deve ter a possibilidade de

exigir que a sociedade e todas as demais pessoas respeitem

garantam os meios de atendimento das necessidades básicas" (DALLARI,

1984, p.7).
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outubro de 1917 abrindo o caminho para o Estado Socialista, iria despertar a

os indivíduos que não têm direitos a conservar são os que

consciência do mundo para a necessidade de assegurar aos trabalhadores um

de direitos que fixasse as

para que mantenham sua

servem9

sua dignidade e

aprovado na

fundamentais que precisam ser atendidas para que elas possam sobreviver e

nivel de vida compatível com a dignidade humana. Surge então, a



seguinte maneira.

Direito como Ciência: ‘'"leni como objetivo o estudo do 1 )ireito";

pessoas";

suas relações sociais";

Direito Objetivo: "é uma norma jurídica,

(Constituições Políticas dos Estados; Direito à educação; Direito de igualdade entre

homens e mulheres; Direito ao trabalho; Direito de livre expressão; etc.). Serve para

vida social (Tutela; Direitos

órgão legislativo que é

estabelecido na Constituição, em convenções, tratados ou códigos. E persegue o bem

melhora económica, social e cultural do povo."

As normas são regras, entendimentos, e podem ser classificadas em sociais.

morais, religiosas e jurídicas. Chamamos de Normas Sociais aos usos e costumes sociais,

ao comportamento necessário para

são os princípios que regem a conduta do homem através das virtudes morais As

Normas Religiosas são deveres para com Deus e para com o proximo. São ditadas pela

religião, impondo deveres e também direitos, regulando a conduta interna e externa do

indivíduo. As Normas Jurídicas (aquelas que mais nos interessam para o presente

trabalho) são disposições obrigatórias, criadas por legisladores e estabelecidas em leis
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ou conjunto destas normas que impõe deveres

se viver em sociedade, enquanto as Normas Morais

comum, como o sistema de vida fundado na democracia, entendida como a constante

Direito como Faculdade: “é o poder de usar ou dispor de algo, excluindo as outras

Fundamentais; Atribuições dos Poderes; etc.). Emana de um

regular a conduta dos indivíduos e organizar a

Segundo CUEVAS (1991, pp, 20-21), podemos conceituar Direito da

e concede faculdades às pessoas, prevê sanções para assegurar sua efetivação

Direito como Ideal de Justiça: “é a norma de conduta que os homens devem seguir em



(Poder Publico), impondo deveres e concedendo direitos, regulando a conduta externa dos

para o caso do não cumprimento dessas normas

pessoas:

“As pessoas humanas são todas iguais por natureza e iodas valem

suas

causa destas diferenças as pessoas nem sempre estão de acordo e é preciso

que existam regras regulando os comportamentos, estabelecendo o que cada

que é proibido'. (...) “As regras e

que constituem o direito. E para que o direito seja legitimo e justo é preciso

que todas as pessoas do povo possam dar a sua opinião no momento em que

as regras são escolhidas. E preciso também que todas as pessoas do povo.

a obedecer e respeitar o direito" (DALLAR1, 1984, pp.8-9)

O conceito de Direitos Humanos possui dois significados: 1. são todo e

qualquer direito inerente à pessoa pelo simples fato de ser humano; são direitos

dignidade humana, 2. são, também, o conjunto de normas jurídicas que impõe deveres aos

Estados e concede faculdades as pessoas; são os chamados direitos legais, existem

sanções previstas que visam assegurar sua efetivação. Os Direitos Humanos servem para
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mesmo aquelas que estão no governo,

um deve ou não fazer, o que é permitido e o

ou que são poderosas, sejam obrigadas

particularidades e seu modo próprio de apreciar os acontecimentos. Por

Alem disso, devemos observar e respeitar as diferenças existentes entre as

indivíduos em sociedade. Existem sanções e castigos aplicados por via legal ou jurídica.

inalienáveis, classificados como direitos morais, cujo principal objetivo é defender a

a mesma coisa, mas cada uma tem as suas preferências.



proteger a vida, a dignidade, a liberdade, a integridade e a segurança dos membros de

uma sociedade, entre outras coisas.

Constituição Política dos

Estados, na Declaração lhiiversal dos Direitos Humanos, na ( onvençatt

sido diversas escolas, destacando-se escolaa

jusnaturalista e a escola positivista" (CUEVAS, 1991,p. 28)

O Jusnaturalismo refere-se ao Direito Natural, ou seja, aquele que surge da

natureza humana. Para essa escola, os Direitos Humanos são inerentes à Natureza

Humana, são garantias que um indivíduo requer para se desenvolver A natureza humana

é superior a todas as normas. O Positivismo, por sua vez, sustenta que a norma jurídica é

superior a qualquer outra. Para os positivistas, os Direitos Humanos são produtos de uma

promulgação. Logo, os Direitos Humanos são considerados normas legais

Segundo Magdalena Cuevas. em seu Manual de Capacitación de Derechos

Humanos, podemos utilizar três enfoques para classificar os Direitos Humanos. “O

conta a proteção progressiva dos Direitos

A primeira geração encontra-se integrada pelos chamados direitos civis e

políticos. Surge com a Revolução Francesa; compreende os direitos fundamentais, que

são os mais antigos em
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primeiro enfoque é historicista, que leva em

seu desenvolvimento normativo; corresponde aos direitos do

Americana sohre Direitos Humanos. Devem ser respeitados, protegidos e

Humanos; o segundo, que separa direitos essenciais e direitos complementares; e o

atividade normativa do Estado; portanto, não podem ser reclamados antes de sua

"Estão contidos principalmente na

terceiro que separa os Direitos Humanos em três gerações."''

de fendidos pelo Estado, por todos e cada homem. ()s Direitos Humanos têm

cot isiderados por



indivíduo frente a qualquer autoridade. Suas caractensticas são: 1 - impõe um dever de

abstenção do Estado, o que implica em respeito e não impedimento. 2 - seu titular e todo

políticos, 3 - seu objeto corresponde ao próprio indivíduo

A segunda geração consiste em direitos sociais, que surgem com a Revolução

Industrial, contra a desigualdade económica; e. em direitos económicos e culturais, que

surgem depois da Segunda Guerra. Suas características são: 1 - impõe um dever positivo

por parte do Estado, com satisfação de necessidades e prestação de serviços, 2 - seu titular

é o indivíduo em comunidade, 3 - está condicionado às necessidades reais de cada pais; 4

- são as legítimas aspirações da sociedade

A terceira geração e constituída pelos chamados “direitos dos povos", que

surgem como resposta as necessidades de cooperação entre as nações, assim como dos

distintos grupos que as integram. Também chamados “direito de solidariedade”,

compreendem os bens: Paz (correspondem a direitos civis e políticos). Desenvolvimento

(direitos económicos, sociais e culturais) e Meio Ambiente (cooperação entre os povos).

Os princípios gerais sobre os quais se fundamentam os Direitos Humanos são

1-

intrinseca dos direitos iguais e inalienáveis a todos os membros da família humana,

todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos e, dotados como2-

estão de razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros;

a realização do ser humano livre, necessita de condições que permitam a cada pessoa

gozar de seus direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais;
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a liberdade, a justiça e a paz no mundo. Tem por base o reconhecimento da dignidade

e qualquer ser humano. no que se refere aos direitos civis, e todo o cidadão, nos direitos

13 Cucvas. 1991. p 40.



4-

econòmico, social e cultural e condição para desfrutar os direitos e as liberdades

fundamentais:

5-

pessoal e de justiça social, fundamentados nos direitos essenciais do homem;

o Estado não poderá destruir nem restringir os direitos fundamentais:6-

os Estados se comprometem7-

direitos e garantias

dar a cada um

Estado’7, responsável por assegurar o exercício dessa Justiça, deixa de pratica-la Quando

isso acontece, outras instituições são acionadas para assegurar a sua defesa, o que não

quer dizer, necessariamente, que o Estado permitirá a sua efetivação.

Preocupados com essas situações de emergência, organismos internacionais

como a Organização das Nações Unidas - ONU. Organização dos Estados Americanos

OEA, Comunidade Européia, entre outras, iniciaram a partir de 1945, um movimento

chamado de “internacionalização dos direitos do homem”. Esse movimento tinha como

mulheres em todo o mundo, através da

ação dos organismos internacionais, de tratados e convenções sobre a matéria Esta

internacionalização foi um passo novo e fundamental, significando uma troca vital da
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objetivo obter a tutela dos direitos de homens e

A defesa de todo e qualquer direito, principalmente dos Direitos Humanos

a consolidação, dentro das instituições democráticas, de um regime de liberdade

a lograr progressivamente a plena efetividade dos

está vinculada ao exercício da Justiça"’, ou seja o que lhe e

o direito dos povos para autodeterminar seu destino e seu desenvolvimento

16 Justiça entendida num sentido mats amplo, e não no sentido de Poder Judiciáno.
1 "A palaxra Estado se refere a uma unidade Jurídica, a um conjunto de elementos, como o povo, o 
tcmtóno. o governo c uma finalidade, ligados por um conjunto de regras que sc denomina ordem jurídica” 
(DALLAR1. J9X4.p l 3).

correspondente No entanto, em determinadas situações da Historia da Humanidade, o



também dos Indivíduos (SEPULVEDA, 1991).

A partir dai. vão sendo criados vários instrumentos com o objetivo de

defender os direitos do homem e do cidadão, principalmente como reação ao nazismo e

defender os direitos humanos em geral Em seu preâmbulo, o documento reafirma a fe

igualdade de homens e mulheres, e declara, ainda, a determinação dos povos das Nações

Unidas em promover o progresso social e elevar o nivel de vida dentro de um conceito

amplo de liberdade

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada no dia 10 de

dezembro de 1948, em Paris, complementando a Carta da ONU. de 1945. e dando corpo a

Idéia Universal de Direitos Humanos, base do sistema de Direitos Humanos. Foi

complementada, posteriormente, pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto de

Direitos Económicos, Sociais e Culturais, alem de oito Convenções particulares da ONU.

iguais em dignidade e direitos. Podemos resumi-la da seguinte maneira

• Direitos individuais à Vida; Eiberdade; Segurança; Igualdade perante a Lei;

• Direitos do cidadão: Vida privada, Participar do Governo, Asilo, Funções publicas;

Nacionalidade; Propriedade.

Direitos de Consciência - Liberdades de Pensamento. Consciência e Religião;

Opinião e Expressão, Reunião e Associação; Circulação;

• Direitos Sociais: Seguridade Social, Trabalho; Descanso; Nivel de Vida adequado;

Educação.
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Fundamenta-se na crença de que todos os seres humanos nascem livres e

essência do Direito Internacional, que passa a tratar não so dos direitos do Estado mas

ao fascismo A Carta das Nações Unidas (1945) foi criada com a preocupação de

nos direitos fundamentais do homem; na dignidade e no valor da pessoa humana; na

11843683
Caixa de texto



Esta declaração estabelece que. nada poderá ser interpretado no sentido de

desenvolver atividades, ou realizar atos que tendam a suprimir de qualquer um os direitos

e liberdades proclamadas na Declaração

Em 1950, surgiu a Convenção Européia para a Proteção dos Direitos

Humanos e das Liberdades Fundamentais, que entrou em vigor em 1953

Em 1966. a ONU criou o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto de

Direitos Económicos. Sociais e Culturais, em vigor desde 1976. contando atualmente

com a adesão de 71 países

O Pacto dos Direitos Civis e Políticos trata dos direitos tradicionais dos

indivíduos e que estão presentes nas diversas constituições dos paises, desde a Revolução

Francesa, como obrigações dos Estados para com os seus cidadãos. Contém direitos de

grupos como a livre disposição de seus recursos e riquezas naturais; direito das minorias

étnicas, religiosas e linguísticas; assim como os direitos fundamentais: inviolabilidade da

vida privada, família, domicílio e correspondência, não ser submetido a tortura e a outros

tratos desumanos e degradantes, entre outros

O Pacto de Direitos Económicos, Sociais e Culturais representa um avanço

considerável ao reconhecer a existência de novos direitos, chamados de “segunda

geração". como, direito de desenvolvimento económico, social e cultural; condições de

trabalho equitativas; igual trabalho por igual salário, descanso remunerado, limitação de

horas de trabalho, férias pagas e remuneração aos feriados, apenas para citar alguns

exemplos.

Em 1969, foi criada a Convenção Americana de Direitos Humanos,

também conhecida como Convenção de São José, que entrou em vigor em junho de 1978
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um grupo de pessoas, para empreender econferir direito algum ao Estado ou a



Sua sede e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São Jose / Costa Rica

Entre os direitos relacionados podemos citar:

2. Direito à compensação por erro de justiça;

Direito de resposta.3

Direito ao nome:4

Direito aos filhos:5

Direito a nacionalidade.6.

Direito de igualdade perante a lei.7.

Direito de asilo.8.

Direitos económicos, sociais e culturais9

Existem, ainda, muitos outros tratados internacionais coletivos que se referem

aos Direitos Humanos básicos. Apenas como ilustração, citamos:

Convenção Sobre a Escravidão - 1926;1-

Convenção Sobre a Prevenção e Punição para Crime de Genocídio - 19481X;2-

Convenção para a Supressão do Trafico de Pessoas e a Exploração da Prostituição -3-

1949;

Convenção Sobre Refugiados 1951;4-

Convenção dos Direitos Políticos das Mulheres - 1952;

Convenção Contra a Discriminação da Educação 1960,6-

Protocolo da Convenção de Discriminação da Educação 1962;7-

Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial - 1965;8-
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1b Esta Convenção passou a vigorar a partir de 1961. tendo sido ratificada em 1980. Entre os 85 países que a 
ratificaram estão incluídos Argentina. Brasil e Chile. Segundo essa Convenção. genocídio é o nome que 
recebe a prática de atos que tenham como objetivo principal a destruição, total ou parcial, de grupo

I. Direito a ser reconhecido como pessoa perante a lei.
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“Nas sociedades modernas um dos principais meios de proteção

dos indivíduos são a Constituição

principal, a lei mais alta, que deve refletir o ideal de justiça do povo, deve

estabelecer as regras para impedir

direitos 5*5-

61)

determinado território.

segundo o qual são regidos na forma de um Estado.

Alem das declarações e da Constituição, há outros instrumentos que

e o

mandado de segurança

“Um dos instrumentos legais ntais importantes para a garantia

dos direitos ê o Habeas-Corpus. Entre

humana esta o direito de se movimentar livremente, indo de um lugar para

outro ou permanecendo onde quiser. Esse direito é normalmente referido

de liberdade, mas. além disso porque quase sempre existe a necessidade de ir

de um lugar para outro, a fim de tomar providências, quando qualquer

direito é prejudicado

instrumento legal para garantir direitos. Ele só não pode ser usado para

proteger o direito de locomoção, que é protegido pelo Habeas-Corpus.
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como liberdade de locomoção. Ele é fundamental porque as pessoas precisam

os excessos do poder político, económico

os direitos fundamentais da pessoa

e as demais leis. A ('onstituição é a lei

De maneira geral, a Constituição e uma carta de princípios que define, de um

constituindo-se como povo e como nação; e de outro, a organização do poder político.

ou ameaçado" (...) “() mandado de segurança é um

ou militar e deve, afinal, enumerar os princípios e as regras que contêm os

e os deveres fundamentais de cada um" (DALLARJ. !°84. pp

asseguram a plena vigência dos direitos, como por exemplo o Habeas-Corpus

lado, a organização da vida social dos habitantes de um



ameaçado por

ilegalidade ou abuso

de poder" (Idem, pp. 66-68)

um panorama desolador, muitas vezes chegando ao genocídio Os países não respeitavam

nem a integridade, nem a dignidade de seus cidadãos, e muito menos

regimes governamentais Era uma posição

paises que se tornaram independentes de Portugal

XIX, por constituições liberais e sistemas judiciais que consagravam os direitos básicos

do homem, dos cidadãos e de sua tutela. Hoje, dos 28 países da América Latina, somente

16 fazem parte da Convenção Americana de Direitos Humanos de São José. Infelizmente,

para nossa decepção. Brasil e Estados Unidos fazem parte da lista dos países americanos

que não fazem parte da referida Convenção.

Um dos órgãos mais atuantes na defesa dos Direitos Humanos nas Américas é

de natureza e funções singulares, sua missão é atuar sobre os desrespeitos da observância

América Latina e, de outro, impedir as nações de

utilizarem-se da tirania.

De 1960 ate 1973, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi

estabelecida pelo Conselho da Organização dos Estados Americanos, quando criou seu

-*> ->

ameaça, desde que estas estejam sendo praticadas com

os opositores dos

grande o número de violações dos direitos de homens e mulheres consideradas graves, em

Ouando qualquer outro direito estiver sendo prejudicado ou

e Espanha optaram, desde o século

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos Orgão paragovernamental, regional e

uma autoridade pode-se pedir

um tanto paradoxa, uma vez que todos os

ao juiz que mande suspender a ofensa ou

ideal de ações democráticas na

dos Direitos Humanos no interior dos Estados Seu principal objetivo é, de um lado, o

Xos paises da América 1 atina, principalmcnte durante os anos 6rL 70 e 80, foi



Conferência Inter-

entidade autónoma da OEA. para promover os assuntos relacionados aos Direitos

Comissão, atribuições e faculdades

insuficientes, sendo reformados seus estatutos para ampliar e fortalecer suas atribuições e

qi'? permitisse levar a cabo a promoção d

Humanos

No periodo de 1970 a 1973, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos

optou por uma atitude de espera, bastante prudente em face dos inúmeros conflitos

ditatoriais nos diversos paises de sua jurisdição; foi um periodo para a reflexão de seu

estatuto.

De 1974 a 1979. ha um endurecimento das condições dos Direitos Humanos

nos paises do Cone Sul. A ditadura militar no Chile, a dura repressão no Uruguai e a

situação do Paraguai fez com que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

saísse da posição de observador e criasse novas energias para sua atuação junto aos

direitos fundamentais desses paises. Em 1977-78, voltou-se para a América Central

dramático, uma vez que o informe apresentado pela Comissão foi bastante severo fazendo

governo de Somoza. causando sua saída e levando ao triunfo a Revolução Sandinista.

Em 1980, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos se ocupou de

compilar um informe sobre a situação dos Direitos Humanos na Argentina, de acordo

informe, ameaçando sair da OEA. Aproximadamente 60 mil exemplares foram
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faculdades o respeito aos Direitos

com os dados obtidos em uma visita de inspeção. A junta militar argentina não aceitou o

com que a 17a Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores, condenasse o

Humanos. Em 1967, foram reconhecidas, na

Americana Extraordinária, no Rio de Janeiro, em 1965. O estatuto a definia como uma

primeiro estatuto (1960) Seu reconhecimento ocorreu durante a

Panamá, EI Salvador, Haiti e Nicarágua. Particularmente, o caso da Nicarágua foi



distribuídos, de forma clandestina,

desaparecimentos e as torturas influenciaram a consciência geral, desprestigiando a

ditadura militar. Posteriormente, o primeiro ato do presidente eleito Raul Alfonsin (1983)

foi a ratificação da Convenção de São José, aceitando sua jurisdição.

Ainda no Cone Sul, a Comissão esteve presente na Bolívia (1973) e na

Colômbia (1981), além de outros paises das Américas Central e do Sul, como Nicarágua

(1982), Suriname (1983) e Guatemala (1987).

Uma das transformações pelas quais a Comissão passou, foi a criação de uma

Secretaria Executiva que participa da difusão de suas atividades através de cursos.

conferências, colóquios e simposios

Em 1969, na Convenção de São José, foi criada a Corte Interamericana de

Direitos Humanos, que começou a funcionar somente

caminho e uma nova dimensão. Não foi nada fácil a tarefa de vinculação da Corte e da

Comissão. Dos 19 países com jurisdição da Comissão20 (Argentina, Barbados, Bolívia,

Colômbia. Costa Rica. Chile. Equador. EI Salvador, Granada. Guatemala. Haiti.

Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Peru, República Dominicana, Uruguai e

Venezuela), somente oito aceitam a jurisdição obrigatória da Corte

A subversão contra o poder político na América Latina, em todas as formas

em que apareceu, é um assunto do exclusivo interesse do Estado e se converteu.
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" ’ O Brasil não faz parte da Comissão Interamericana dc Direitos Humanos.
' Barbados. Bolívia. Chile. EI Salvador. Granada. Guatemala. Haiti. Jamaica. México. Nicaragua e 

Republica Dominicana, aceitam a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas. não a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.

como tribunal: Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras, Peru, Uruguai e

e sua competência

em 1979. abrindo um novo

Venezuela).21

Os capítulos sobre osa vários setores



necessariamente, em uma questão internacional. Os métodos empregados pelos governos

consciência humanitarista.

gravemente ameaçado A estabilidade do governo e a segurança do Estado, necessitavam

da opção de um terceiro Estado, como os organismos internacionais especializados, e das

Direito

Internacional Humanitário, que “não é outra coisa senão o Direito Internacional dos

conflitos armados interno e externo” (SEPÚLVEDA,

1991, p. 92).

“O Direito Internacional Humanitário, porém, só abrange alguns

dos direitos clássicos e (...) se preocupam com o direito ã vida, à integridade

corporal, à detenção e ao confinamento em condições legais e humanas.

enquanto que as fontes formais são diferentes dos métodos para proteger

estes direitos, e os órgãos que podem tutelá-los são também diversos” (Idem,

p. 93).

O Direito Internacional Humanitário, os Direitos do Homem e a Proteção

Internacional dos Refugiados, têm muita afinidade entre si, pois os três obedecem as

direitos básicos, todos caminham por métodos diferentes para aliviar a sorte dos

infortunados por ação do Estado e seus agentes, por conflitos armados internos e

internacionais, pelo temor da violência que os rodeia. O elemento fundamental que os

aproxima é o respeito à pessoa humana.

Como vimos, os Direitos Humanos são, “esseneialmente, o direito aos bens
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Direitos Humanos aplicado aos

para reprimir a subversão, na maioria das vezes, revestiam-se de formas que repeliam a

mesmas razões, ou seja: a proteção da pessoa humana em sua integridade e em seus

ações humanitaristas para uma so

e eram cometidos porque o poder político sentia-se

consciência universal. Dai surgiu o

inerentes ã vida, aos bens que preservam a Humanidade do homem", segundo D. Paulo



Evaristo Arns“. Sua defesa e tão antiga quanto a existência do homem e, infelizmente.

internacionais (Declarações de Direito, Convenções. Pactos e Protocolos internacionais)

para assegurar sua plena vigência.

“O direito foi criado pelos homens e se for estabelecido de modo

conquista da paz"’ (DALLARI, 1984, p. 75)

A violação dos Direitos Humanos faz parte de um passado, não muito

autoritarismo perdurou por longos anos; em outros, no

entanto, sua duração foi relativamente rápida. Comprovadamente ocorreram violações dos

mais diferentes tipos nesses paises, sendo que, o caso da Argentina superou qualquer tipo

de expectativa.
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legitimo e comprometido com a justiça será um instrumento valioso para a

seguir, em alguns países, o

ainda necessitamos de instrumentos nacionais (como as Constituições dos Estados) e

distante, dos países do Cone Sul - entre os quais encontra-se o Brasil. Como veremos a

Instituto Intcramericano de Direitos Humanos. Direitos Humanos: um debate necessário. 2a ed. São 
Paulo: Brasilicnsc. 1991. p. 7



DIREITOS HUMANOS NO CONE SUL?

As ditaduras militares foram a regra na América Latina entre o inicio da

década de 60 e o fim dos anos 70 A perseguição política e outros tipos de violações

marcaram a passagem dos militares pelo poder no Brasil, na Argentina, no Chile e em

outros países latino-americanos.

O modelo de desenvolvimento adotado pelas ditaduras militares - abrir

totalmente a economia ao capital estrangeiro resultou em maior concentração de renda e

achatamento dos salários dos trabalhadores. Em alguns paises, como o Brasil, houveno

as concessões feitas as multinacionais. o

endividamento externo cada vez maior e a alta galopante da inflação geraram o

esgotamento desse modelo, provocando sua crise em fins dos anos 70. Os mais variados

setores sociais passaram a exigir a restauração da democracia, para a qual diversos paises

evoluíram em meados da década de 80.

Contudo, a América Latina não conseguiu superar o grave problema da

dependência económica externa, uma vez que o pagamento das dividas retirou enormes

recursos do continente. Essa crise ficou evidente nos paises do Cone Sul.

Entendemos por Cone Sul a faixa territorial

abrangendo os paises localizados ao sul do continente americano: Argentina. Bolívia.

Brasil. Chile. Paraguai e Uruguai.

Além de, recentemente, integrarem o chamado Mercosul (Bolivia e Chile são

passado em comum, marcado por regimes

militares autoritários, violação dos direitos humanos, desaparecimentos forçados, prisões.

torturas e assassinatos.
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associados), os seis paises possuem um

uma certa modernização económica, mas

em formato cuneiforme.



Foram tempos difíceis para homens, mulheres, mães, avós e até mesmo

crianças... todos sofreram com as ações praticadas pelos governos latino-americanos que.

para se manterem estáveis no poder, necessitavam expulsar do convívio social aqueles

sinónimos). Como instrumento de legitimação do terror foi criada a chamada Doutrina da

Segurança Nacional, que mostrou ser bastante eficaz, não apenas dentro do território

nacional, mas muito além das fronteiras.

Graças a essa Doutrina, os governos militares se uniram e não mediram

esforços para capturar e sequestrar aqueles que colocavam em risco a Segurança

colaboração mútua existentes entre esses países. Um exemplo dessa atuação é o caso das

crianças uruguaias Anatole e Vicky Eva Lucia, filhos dos militantes do Partido por la

Victoria del Pueblo (PVP). Roger Julien de Cáceres e Victoria Grisona.

Procurados por inúmeros refúgiados latino-americanos, principalmente.

uruguaios, o Comité de Defesa dos Direitos Humanos para o Cone Sul, reuniu todas as

informações e relatos sobre o Caso. Roger e Victoria foram vitimas, em setembro de 1976

de um sequestro na Argentina. Nessa ocasião, Victoria foi metralhada na barriga e levada

marido. Anatole e Vicky, que estavam

escondidas dentro da banheira, foram levadas de volta para o Uruguai. Três meses depois.

levou-as para o Chile,

atravessando a Cordilheira dos Andes. Quando chegaram a cidade de Valparaiso. os dois

foram abandonados na Praça 0’Higgins, onde permaneceram, sem qualquer tipo de

assistência, por três dias, ate que foram recolhidos por carabineiros e levados ao Primeiro
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Nacional. E impressionante a atuação para além de seu proprio território, através de uma

uma policial uruguaia, colocou as crianças em um carro preto e

para destino ignorado, juntamente com seu

grande rede de informações, muito bem equipada, sem contar os convénios de

que eram tidos como “comunistas”, “socialistas” e “terroristas” (para os militares, todos



Juizado de Menores. De la. foram encaminhados a Casa de Menores de Piava Ancha -

uma especie de orfanato, onde as crianças eram visitadas por casais interessados em

que eram bem nutridos e bem vestidos, um casal logo se interessou em adotá-los.

em

Caracas, leu um jornal onde as fotos das crianças “desaparecidas” foram publicadas. Ao

reconhecer os dois irmãos, entrou em contato, imediatamente, com entidades de direitos

humanos na Venezuela. A noticia de que os irmãos estavam no Chile espalhou-se através

das fronteiras, chegando ao Brasil

Clamor tudo o que sabiam sobre o paradeiro das crianças.

sempre o final foi feliz, como no caso dos irmãos Anatole e Vicky, que voltaram para o

convívio dos avós. Em outros casos, não houve sobreviventes.

já mencionadas - entre os seis paisesApesar das caracteristicas em comum

do Cone Sul. cada um deles viveu uma realidade diferente, em épocas bastante próximas:

Argentina (1976-1983), Bolivia (1964-1982), Brasil (1964-1985), Chile (1973-1989),

Paraguai (1954-1989) e Uruguai (1973-1985)

A violação dos Direitos Humanos nesses paises não se resume a um corte

cronológico. Entretanto, ele se faz necessário para o entendimento da conjuntura politico-

econômico-social vivenciada nessa região, quando da criação do Comité de Defesa dos

Direitos Humanos para os Paises do Cone Sul - o Clamor

Apresentamos, a seguir, um pouco da historia de cada um desses paises. Na

maioria das exposições, não nos prendemos ao corte cronogico. para uma melhor

compreensão dos antecedentes e das consequências de cada regime
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através de refugiados uruguaios que informaram ao

Este exemplo foi apenas um caso em centenas de outros semelhantes. Nem

Nessa mesma epoca. uma assistente social de Valparaiso, em férias

adota-las. Devido as suas caracteristicas bastante diferentes das outras crianças, uma vez



ARGENTINA

económica acompanhada de altas taxas inflacionárias minou o poder do lider populista

Juan Domingo Perón, que foi derrubado por um golpe militar em 1955

Os governos que se sucederam não conseguiram liquidar o peronismo, que

golpe que o derrubou. Este, por sua vez, já bastante idoso, morreu em 1974. legando a sua

segunda esposa e vice-presidente, Maria Esteia (Isabel Peron) a direção de um pais a beira

de um colapso económico, com inflação muito elevada. O descontrole e a corrupção desse

governo permitiram a volta dos militares através de um novo golpe, em março 1976. Com

almirante Emilio Massera e o brigadeiro Orlando Agosti, assumiu o poder

A ditadura militar argentina (1976-1983) foi uma das mais violentas da

história latino-americana:

83) amda gera controvérsias. Para o estado, segundoargentina Í1976

dados oficiais da Comisión Nacional sobre Desapariciòn de Personas

((. 'onadep).

Internacional e o Americam Watch. há de 10 a 15 mil desaparecidos e para

Las Madres deorganismos argentinos de defesa dos direitos humanos

Plaza de Mayo, Ahuelas e l amiliares, etc. - , o número ascende a 30 mil.

Esta última estimativa não pode ser considerada um exagero, se observarmos
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ao cargo logo depois das eleições, abrindo caminho para a volta de Peron. exilado desde o

venceu as eleições presidenciais de 1972. Héctor Campora, presidente eleito, renunciou

Após anos de dominio absoluto sobre a

a derrubada de “Isabelita”, uma junta militar formada pelo general Jorge Videla. o

sociedade argentina, uma crise

as vitimas seriam 8.960. Para organismos como a Anistia

"O número de desaparecidos durante a última ditadura militar



que apenas por uni centro clandestino de detenção.

Mecânica de la Armada (Esma), passaram 4 mil prisioneiros, muitos dos

ditadura da primeira Junta

ação do poder militar, (...), particularmente, pela

redefinição do pape! do Estado e pela reestruturação social e política provocada por

Cone Sul. Nessa ocasião,

limitaram exclusivamente à desarticulação

coercitiva da estrutura político-social que dava sustentação à sociedade "populista ”,

transformação econòmico-sociaE. Segundo o autor, a repressão foi mais severa que a

numero de vitimas desse sistema refletem e

objetivos do PRN iam mais além” (SAIN, 2000, p.22). No entanto, as

Forças Armadas não conseguiram estruturar um governo coeso e muito menos unificado.

A ditadura militar argentina, ao contrário do que aconteceu no Brasil, não foi

desmantelada e a atividade principal passou a ser a exportação de materias-primas. Em
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■’ CATELA. Ludmila da Silva. "Em nome da pacificação nacional: anistias, pontos finais c indultos no 
Cone Sul" in D’ARAÚJO. Maria Cclina c CASTRO, Celso. Democracia e Forças Aunadas no Cone Sul. 
Rio de Janeiro: Editora FGV. 2000.

os objetivos da corporação militar no denominado Processo de

mas se estenderam ã criação de novas bases estruturais e ã formação, nesse contexto, de

demonstram que os

essa ação, no quadro da mais cruel experiênica de terrorismo de Estado observada no

a Escuda Superior de

para o CPDOC/FGV, cita O’Donnell quando afirma que a

Militar “implicou uma fissura na

a magnitude do genocídio produzido

Reorganização Nacional (PRN) não se

Marcelo Fabián Sain, em seu trabalho sobre Democracia e Forças Armadas24

desenvolvimentista: houve uma grande crise económica, a indústria nacional foi

novos sujeitos sociais dominantes, tudo isso combinando repressão política e

quais ainda desaparecidos” (CATELA, 2000, pp. 295-29Ó).23

própria '"‘subversão'' na Argentina. “As caracteristicas da máquina repressiva estatal e o

11843683
Caixa de texto



cotidiano argentino.

entidades de direitos humanos como Madres e Abuelas de Plaza de Mayo, Madres y

símbolo dos protestos contra o regime militar. Paulatinamente, o mundo interio começou

diversas entidades de direitos humanos do Brasil. Chile e Uruguai, por exemplo, foi um

dos canais mais eficazes na divulgação da situação pela qual o país estava passando

Em junho de 1981, foi deflagrada uma greve geral pela Confederação Geral

assumiu a Junta Militar da Argentina: general Leopoldo F. Galtieri, brigadeiro Basilio

Lami Dozo e almirante Jorge Anaya. Pouco tempo depois, ocorreu outra mudança. A

nova Junta que passou a governar a Argentina era formada pelo general Roberto Viola, o

brigadeiro-general Ornar Graffigna e o almirante Armando Lambruschini.

Em janeiro de 1982, os partidos de oposição e os sindicatos iniciaram um

período de manifestações contra a ditadura.

Questionada interna e externamente, diante de uma enorme crise económica, a

ditadura militar argentina resolveu embarcar em uma aventura que ampliasse seu respaldo

popular. Em 1982, numa evidente tentativa de desviar a atenção da população das

questões internas, o governo deflagrou guerra contra a Grã-Bretanha pela recuperação das

ilhas Malvinas (Falkland), dominio britânico na costa argentina. Ao contrário do que os

militares imaginavam, a Inglaterra reagiu, impondo-lhes uma humilhante derrota em
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■' SAIN. Marcelo Fabián. '■Democracia e Forças Armadas - entre a subordinação militar e os 'defeitos' 
civis" in D" ARAÚJO e CASTRO. 2000.

a tomar conhecimento da realidade argentina. O intercâmbio de informações com as

Familiares de Detenidos-Desaparecidos, entre outras. A Plaza de Mayo passou a ser o

Mesmo assim. o povo argentino continuou protestando, liderados por

do Trabalho (CGT) contra o regime militar. Em dezembro, um novo trio de militares

pouco tempo, arrocho salarial e desemprego passaram a ser a caracteristica principal do



junho daquele ano. Além da derrota, a guerra deixou milhares de mortos e mutilados e os

militares ficaram mais desmoralizados. Isso selou

protestos populares aumentaram ate a convocação de eleições gerais para 1983

Em dezembro, a oposição argentina organizou passeatas contra o regime

militar e as manifestações foram reprimidas violentamente

Em abril de 1983, a Junta Militar emitiu o "'Documento Final sobre a Luta

contra a Subversão e o Terrorismo'", numa tentativa de amenizar o problema dos

desaparecidos políticos

Em outubro, o candidato da União Cívica Radical (UCR), Raul Alfonsin,

ganhou as eleições para presidente, obtendo 52% dos votos. Alfonsin recebeu um pais

falido e com a necessidade moral de punir os culpados pelos crimes cometidos durante o

responsabilidades pelas violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Uma de

Lei de Auto Anistia dos militares. Ainda no mês de dezembro, teve início o processo de

julgamento dos ex-comandantes que compuseram as Juntas Militares

De maneira geral.

extremamente repressivo Todo e qualquer elemento que fizesse oposição ao governo era

cada subida da inflação e a cada manifestação da oposição ao regime militar, que.

paulatinamente, tornou-se

conseguiram sair do poder sem as punições merecidas:

"Antes de deixarem o poder.

decretaram sua própria anistia em março de 1983. Essa lei revela o nivel de
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suas primeiras ações foi encaminhar ao Congresso Nacional uma mensagem anulando a

preso e. geralmente, eliminado. Mas a situação intensa foi ficando cada vez mais grave, a

as 1'orças Armadas argentinas

regime militar. Ao assumir o poder, o novo presidente deu inicio a apuração das

o fim da ditadura argentina; os

a maioria da população. No entanto. os militares ainda

os militares implantaram na Argentina um regime



st
jpd djd(j sounuiiiq soiia.iip ap saobn/oiA sp omvnb opunaipiiup uduia daou

■oixajd opnpumu iuas pvp./í/./av nuapod

'oup.iiuoa osu) suip oauia ap oznjd tunii ufyisid p as-.iuiuasa.idn uuaAap

anb nmapqvisa ia/ ussap of uu

p ap o.iqiuazap uia iiopua.iaja.i ossa.tôuop) o anb UAimpiui 'sa.iDiipiu sop

uiisiun-omy up iaq up opbntfoAa.i n pisa samuuodiui s/uui sn ajiwq sajuiipui

ap apnpissaaau n opuapuapp 'iixiopap vquudiuua mis tua muai o nozipiiidua

joqpiu tuanb 10J ‘Çtfó]OlPpipUDO

'uisuojjy pimp sopiuud so sopoi ap suuuojuin]d snu .iu.inSi/'o nossud ajuaaau

oaiipod opussud op ouspau n 'niaujooiuap up opuiiaip u uioj

Dupua^.iD

u.^nsiií p aiida.nua no ouaqoasap lof oia.mas- oamb.in no paiaifo oiuaiunaop

sa.mnpiu sop opbunjo n

.laiauio.idiuoa tuassapnd anb suao.id iuoz loiai/o {puaiuiu opoi ap op.iujauipiii

uoiuaum.aop

o.ini() (■■■)spisnio^ai SDiiai]i' saobuiaossu oipxa

ap sojqmatu so soiaifauaq suas sap upipxa sdui n\isjaaqns no uisuo.ua!

op^UAiioui jod

ap jusady opussud op opboSiisaAUí paissod viun n oubu/a.i tua opbudnaoajd

vpsiun ap ia/ n/ad opupijanaq uossad u

uinquau aíoq ain 'apiaiuvaijoiuoiuis; opssa.ida.i ou

utun .lutaiui oipod apupamos uiunquau anb PAV.iapisuoo uisuoJiy

ma paaipn^i opiuuj o/ad aiuapisa.id o

-siAia sapànfa.! sn .mpuu.io/a.i n.md snpipaiu ap auas num nouioi ‘uiauapisa.id

o as-iunjntiau sazpd so 'uiauiooiuap p oiuoja.1 op saiun sasaiu aaon npnppa

n .iiu/Hssn oy sounumq sopauip ap saoân/oiA ,iod siaAnsuodsa.i so .mmd

ou snAis.iaAqns no

11 £L6)I xoppaiuoa soiqap so soiupxa DAV.inpap ia/

n 'snsioa snxino a.mrq ■inuoianiiisuo.auí aiuaiuimoí ni-n.iapisuoa .iod npnaiidn

UAnuap.io ‘sa.inupui .iod opujoqu/a uiaqium 'OAissaqdxa

uisuo.ua


em prática o que dizia, criou, em dezembro de 1983. a Comision Nacional

sobre Desaparición de Personas (Conadep), cuja tarefa central era investigar

denuncias sobre

1983.Paralelamente, anunciou dois decretos:

‘abertura de processo penal por associação ilícita, atentados contra a ordem

pública e a paz interna dos líderes guerrilheiros (...) '. O segundo, remetendo

integrantes das três primeira juntas militares, deixando de fora a Quarta,

a de

Incineração de documentos" (CATELA, 2000, pp. 296/297)

Em julho de 1984, a Conadep exibiu relatos e testemunhos de sobreviventes

dos centros clandestinos de detenção - como “La Cacha”, Esma, Campo de Mayo, entre

periodo de insubordinações militares na Capital Federal, mesmo assim, no mês seguinte.

o general Jorge Videla e o brigadeiro Agosti foram presos.

Em outubro de 1985, os processos contra os integrantes da Junta Militar

foram transferidos da justiça militar para a justiça comum, e foi criada a Subsecretaria de

Direitos Humanos em substituição ao Conadep

processos contra os 9 ex-comandantes acusados de violação de direitos humanos. O

general Videla. além de perder a patente, foi condenado à prisão perpetua, juntamente

com o almirante Massera, o brigadeiro Agosti foi condenado a 4 anos e meio de prisão; o
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No final do ano. a Câmara Federal de Apelações da Argentina encerrou os

outros e de familiares de desaparecidos Após a exibição do programa, teve início o

o perime iro determinava a

que, paradoxalmente, foi a

à problemática da violação dos direitos humanos, mandava julgar os

que baixou a Lei da Auto-anistia e

os anos de 1976 ea ação da repressão entre



almirante Lambruschini, a 8 anos, e o general Viola, a 17 anos de prisão Os demais

foram absolvidos

O medio oficialato, participante direto da repressão aos oposicionistas.

membros das Forças Armadas, de segurança, policiais e penitenciários'” imputados por

sua participação nos delitos cometidos durante a ditadura. Mesmo assim, os militares não

anistia total:

sendo processados na justiça civil. Buscando uma saída para esses processos.

ípie incomodavam cada vez mais a instituição militar, o governo Alfonsin

promoveu duas iniciativas legislativas, que acabaram aprovadas. A primeira

foi a Lei do Ponto Final, de dezembro de 1986, fixando um prazo de 60 dias

para que a justiça ouvisse os militares processados. A partir desse prazo.

justiça ouviu cerca de 400 oficiais e finalizou vários processos. .1 outra

iniciativa legal foi a Lei da Obediência Devida, de 1987, isentando de

responsabilidade pena! os oficiais que atuaram na repressão sob o comando

movimento dos caras-pi ntadas" (Idem. pp. 297-298).
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de autoridade militar superior. Essa lei era unia nova forma de pacificar os

nenhum militar poderia se chamado a depor. Mesmo estando em recesso, a

"Lm fins de 1986, pelo menos 1.200 oficiais superiores estavam

que se rebelaram no

Lei do Ponto Final, que encerrava os processos, extinguindo "toda ação pena! contra os

militares descontentes com os processos judiciais e

rebelou-se contra o julgamento e pressionou Alfonsin a aprovar, em dezembro de 1986. a

se deram por satisfeitos, tendo inicio uma serie de rebeliões em quartéis, exigindo a



Em abril de 1987. o major Ernesto Barreiro não se apresentou a Câmara

Federal de Córdoba. desacatando intimação judicial. Dias depois, o tenente-coronel Aldo

Rico, herói da Guerra das Malvinas, sublevou a Escola de Infantaria do Campo de Mavo.

Buenos Aires. Apesar da enorme mobilização popularem

democracia argentina. Alfonsin não conseguiu convencer o Exercito a reprimir os

revoltosos e a rebelião só terminou apos um acordo entre o governo e Aldo Rico

janeiro do ano seguinte, Aldo Rico sublevou guarnições em Monte Caseros. Tucuman e

San Juan. Rico rendeu-se as tropas de Alfonsin. mas a maior das rebeliões ainda estava

Campo de Mayo. em Buenos Aires, motivado pela decisão da Junta de Qualificações de

não promovê-lo a general-de-brigada.

intensos boatos de um acordo secreto entre Alfonsin e Seineldín De fato, os rebeldes não

foram condenados. Ainda nesse, os chefes militares Galtieri. Lami Dozo e Anava. foram

condenados a 12 anos de prisão em virtude de seu envolvimento na Guerra das Malvinas.

A situação ficou ainda mais complexa quando, em janeiro de 1989. o quartel

de La Tablada foi invadido por integrantes do grupo de esquerda "‘Movimientos Todos

por la Patria”, com a alegação de impedir um golpe militar. Ao contrário do que ocorreu

com as rebeliões dos cara-pintadas, as Forças Armadas reagiram rapidamente. Sufocaram

o movimento com um saldo de 37 guerrilheiros mortos e 19 detidos
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Centenas de milhares de pessoas se concentraram as portas do complexo e os

rebeldes chegaram a agredir manifestantes de esquerda. A rebelião terminou em meio a

em defesa da jovem

Em setembro de 1987, foi a vez do Regimento de Infantaria La Tablada e, em

por ocorrer. Em dezembro de 1988, o coronel Mohamed Ali Seineldin, líder dos cara-

pintadas (soldados rebeldes), de inclinações fascistas, rebelou o Complexo Militar do



inflação desgastaram muito seu governo. Em maio de 1989, o peronista Carlos Menen

(Partido Justicialista) venceu as eleições presidenciais, tendo sua posse antecipada, pois o

pais vivia uma convulsão social, com saques ao comercio em várias cidades

Os planos de Menen para a estabilização económica falharam e, em 1990, a

Argentina mergulhou na hiperinflação, que levou 35% da população urbana a situação de

pobreza extrema. Em dezembro, depois de outra rebelião controlada, Menen concedeu

indulto aos chefes militares da 'guerra suja”:

primeiro indulto, que beneficiou 39 militares, 64 ex-guerrilhiros e militantes

políticos, além de responsáveis pela Guerra das Malvinas e dos rebeldes

caras-pintadas. Em dezembro 1990, decretou o segundo indulto, que incluiu

Ramón Camps, ex-chefe de policia de Huenos Aires; e ainda Ovidio Richieri,

sucessor de (\tmps; o ex-general ('arlos Suarez Mason, ex-chefe do / (\>rpo

de Exército, que ainda não unha sentença judicial: o ex-ministro da

economia ,/ose Martinez de Hoz e o ex-chefe guerrilheiro Mario Eirmenich.

julgamentos tornou-se baixo. Só pela Lei do Ponto binai, pelo menos 700

militares acusados foram beneficiados" (Ibidem, p.298).

O quadro so reverteu

Economia, Domingo Cavallo, concebeu

argentina (Austral), baseado na dolarização da economia. A inflação recuou e a onda de

49

os ex-comandantes Jorge Rafael Videla, Emílio Massera e Roberto Viola;

a partir de março de 1991. O novo ministro da

A incapacidade de Aifonsin para resolver a questão militar e a crescente

um plano para dar credibilidade a moeda

e dos

"''Quando Menen assumiu o governo, em 1989, decretou o

Com essas, ‘leis de pacificação nacional' o saldo das punições



saques teve fim. Essa recuperação bem-sucedida da economia foi usada para reconquistar

a maioria das cadeiras do Parlamento e dos cargos de governador para o Partido

presos poiiticos US$27 por dia de prisão e US$50 mil aos pais, irmãos ou filhos dos que

morreram durante a repressão (equivalente a cinco anos de prisão).

Em agosto de 1994, uma greve geral foi deflagrada e depois, em abril de 95,

outra. Em maio. Carlos Menen foi reeleito, no primeiro turno, para seu segundo mandato.

Em setembro, as três confederações sindicais realizaram mais uma greve e uma marcha

de protesto contra o desemprego, contando com a participação de mais de 100 mil

pessoas.

Em 1997, autoridades do Ministério da Defesa emitiram um documento

defendendo a ação das Forças Armadas no controle dos protestos sociais, no combate ao

narcotráfico, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo; o capitão reformado da Marinha,

Adolfo Scilingo. depôs no júri espanhol que investigava o desaparecimento de espanhóis

durante a ditadura militar argentina - Scilingo confessou sua participação, durante a

repressão militar, nos chamados “voos da morte”25;, e. o Partido Justicialista foi

derrotado, nas eleições para a Câmara dos Deputados, pela primeira vez em 10 anos.

aparecer o ex-capitão de fragata da Marinha. Alfredo Astiz, foi preso pelo assassinato de

duas freiras durante a repressão, além de usar nome falso para se infiltrar entre as Madres

de Plaza de Mavo. Além disso, a imprensa noticiou o roubo de. aproximadamente. US$70

milhões, pertencentes

Desaparecimento forçado de presos políticos, onde os mesmos são atirados ao mar.
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Justicialista nas eleições do fim do ano.

aos detentos da Escuela Mecânica de la Armada (Esma). principal

Em 1992, o governo Menen elaborou uma lei que concedeu a todos os ex-

Desse momento em diante, vários outros casos contra militares passaram a



campo de concentração argentino, responsável pelo extermínio de grande parte dos

oposicionistas do governo militar.

vários pontos do país, pedindo o fim da anistia que beneficiou cerca de 800 militares. No

desaparecidos e prisioneiros politicos que teriam realizado

“Á/n fins dos anos 1990,

acusados de violações de direitos humanos. Para tanto, foi destacado o fato

1996 começaram novos julgamentos,

responsabilizando

primeira Junta Militar, o ex-general Jorge Rafael Videla, condenado à prisão

perpétua em 1985 e indultado em 1990, foi preso em pinho de 1998, para

responder a processo que investiga o desaparecimento de cinco menores

nascidos em cativeiro. ,4 partir dessa prisão novas denuncias foram feitas e

outros militares, presos e processados"' (Ibidem, p.299).

Como pudemos comprovar através das estatísticas apresentadas, apesar de ter

sido o pais cujo autoritarismo do regime militar durou menos tempo (7 anos), sem dúvida

alguma, a ditadura argentina foi, de longe, a mais cruel e sangrenta de toda a historia do

pais e da America Latina. A grande depressão numérica existentes entre os dados oficiais

apresentados pelas entidades de direitos humanos nacionais e internacionais (como OEA.

ONU e Anistia Internacional), apontando para 30 000 pessoas desaparecidas, incluindo
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de que o roubo de crianças, filhas de desaparecidos não fora incluído nas leis

uma série de militares por esses crimes. O ex-membro da

ano seguinte, vários militares foram presos após comprovação de sequestros de filhos de

os organismos de direitos humanos

As Madres de Plaza de Mayo organizaram uma grande manifestação em

de perdão. Em razão disso, em

referentes aos desaparecidos políticos (aproximadamente. 9.000 pessoas) e os

começaram a vislumbrar nova abertura para o julgamento dos militares



cativeiro, nos leva a seguinte

indagação: se os numeros oficiais são verídicos, onde estão os 21.000 argentinos que

ainda não foram encontrados por seus familiares9 Se esses 21.000 argentinos fugiram e se

refugiaram em outros países, onde estavam as Forças Armadas no momento de sua

evasão do pais9 E

tudo ouvia9

Sem dúvida, há muito o que ser explicado e há muito a ser feito no sentido da

defesa dos Direitos Humanos, como Madres de Plaza de Mavo e Abuelas de Plaza de

Mayo, cada qual de acordo com suas características principais'6, seguem procurando seus

filhos e seus netos.
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Argentina voltar a viver em uma democracia. Enquanto isso não acontece, entidades de

a rede montada pela Doutrina de Segurança Nacional, que tudo via.

crianças sequestradas com seus pais e/ou nascidas no

A organização Madres dc Plaza de Mayo tem uma atitude mais política, enquanto as Abuelas atuam mais 
no campo social.



BOLÍVIA

Após a tentativa frustrada do guerrilheiro Che Guevara repetir na Bolivia, a

desfechado um golpe militar, liderado por René Barrientos e Alfredo Ovando, derrubando

o presidente eleito Victor Estenssoro, poucos meses depois do golpe ocorrido no Brasil

Com a nova Constituição (1967) e a morte do então presidente eleito.

poder, não

permanecendo por muito tempo O general Alfredo Ovando,liderou outro golpe, através

do "Mandato Revolucionário das Forças Armadas'’, tornando-se presidente A partir de

então, teve início um longo período de golpes e contra-golpes na Bolivia.

Com o inicio da guerrilha,

atentados até que o general Alfredo Ovando renunciou à presidência, assumindo o poder

general Juan José Torrez.

Este, por sua vez. também foi derrubado por golpe, no qual Hugo Bânzer subiu ao poder.

fechando as universidades do pais ate o final de 1972:

“O general Bânzer (1971-78), após quase sete anos ininterruptos

de governo, inaugurou o processo de abertura política que resultou em três

1980 e em dois golpes militares mais

sangrentos da história boliviana do ultimo século. Até outubro de 1982, data
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um triunvirato militar. Porém, outro golpe levou ao poder o

eleições malogradas entre 1978 e

em que foi restaurada a democracia, o pais atravessou uma traumática

o pais passou a sofrer ondas de violência e

o vice Luis Adolfo Siles Salinas assumiu o

Revolução que ajudou a fazer e vencer em Cuba, seguida de sua prisão e execução, foi

Barrientos, em 1969,



levaram a beira de

Segundo Quintana, as causas do fracasso do regime militar e do inicio do

saida política adequada, a crise

económica, a recomposição sindical e a formação de alianças partidárias de esquerda.

greve de fome levou o governo a

conceder anistia irrestrita a políticos oposicionistas, no inicio de 1978. Em julho.

impediram o general Juan Pereda de tomar posse na Presidência, para onde foi eleito. Sua

reação foi um novo golpe, assumindo, então, o poder. Poucos meses depois foi deposto

presidente do Congresso Walter

Em novembro, foi a vez do coronel Alberto Natush Busch liderar outro golpe.

ficando à frente do governo por 15 dias. Foi sucedido por Lidya Gueiler, presidente da

Câmara dos Deputados.

Em julho de 1980, ocorreu um golpe militar liderado pelo comandante da

Escola de Armas, general Luis Garcia Meza. apoiado pela Argentina e pelo narcotráfico

S

comandante Celso Torrelio. da Escola de Comando e Estado-Maior do Exercito

Em julho de 1982, o general Guido Vildoso tomou posse como presidente.

Em outubro, o Parlamento boliviano elegeu Heman Siles Zuazo para substitui-lo. Ainda

no mês de outubro, o presidente Suazo criou a Comision Nacional de Desaparecidos, que
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’ QUINTANA. Juan Ramon. "Cultura estratégica, democracia c Forças Armadas” in: DARAÚJO. Mana 
Colina e CASTRO. Celso. Democracia e Forças Armadas no Cone Sul. Rio de Janeiro: Editora FGV. 
2000.pp. 56-97.

Guevara, foi designado para o cargo de presidente constitucional, por um ano.

experiência de golpes, conspirações e contragolpes epie o

A situação foi se agravando ate que uma

uma guerra civiF (QUINTANA, 2000. p.57)27

Quase um anos depois, Meza renunciou ao cargo de presidente, sendo substituído pelo

em golpe comandado pelo general David Padilha Arancibia. Este, convocou eleições

presidenciais para junho de 1979. Nessa ocasião, o

periodo de transição foram a incapacidade de gerir uma



desaparecimento de 22 durante o período Meza:

“O número de vitimas das sucessivas ditaduras militares entre

1964-1982 foi elevado. O golpe militar liderado pelo General Hugo Bcinzer

Suárez em agosto de 1971 iniciou um dos governos mais sangrentos da

exílio de mais de 6 mil pessoas, hem como massacres e o desaparecimento de

70 pessoas. Durante a ditadura de 16 dias do Coronel Natush Busch. agentes

do governo assassinaram 76 pessoas na cidade de La Paz, 14 pessoas

regime de Garcia

Meza (1980) desapareceram 22 pessoas e mais de 50 foram assassinadas.

entre elas o deputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Na Bolívia contabiliza-se

do general Bcinzer, 34 ao período do General Alfredo Ovando, 28 ao de

Garcia Meza, 14 ao de Alberto Natush Busch e quatro ao período de René

Barrientos" (CATELA, 2000, pp. 300-301).

Segundo Juan Ramón Quintana, o periodo de 1978 a 1982, período de

transição do governo militar para a democracia, foi

boliviana. Foi o ponto máximo da crise estatal não resolvida, que vinha se acumulando

desde 1952.

Em julho de 1985, Víctor Paz Estenssoro foi eleito presidente, pelo Congresso

e, quatro anos depois, foi a vez do ex-guerrilheiro Paz Zamora. também eleito pelo

Congresso.
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história da Bolívia. Foram denunciados mais de 14 mil detenções ilegais, o

o desaparecimento de 156 pessoas. Delas,

um dos mais conflituosos da história

em 76 correspondem ao periodo

investigou o assassinato de 14 presos políticos durante o periodo Bánzer (1972) e o

desapareceram e 204 ficaram gravemente feridas. Já no



Apos 6 anos de julgamento, em 1992. o Poder Judiciário da Bolívia condenou

os generais Meza e Arce Gómez a 30 anos de prisão

Em junho de 1993. Gonzalo Sánchez de Lozada venceu as eleições com 34%

dos votos; e, em 1997, o general Hugo Bánzer venceu as eleições presidenciais, tendo

sido ratificado pelo Congresso

Os 18 anos de regime militar na Bolívia, dos quais, os quatro últimos foram

de transição (1978-1982), assim como na Argentina, foram marcados pela violência,

contra-golpes. A fragilidade do autoritarismo militar se configurou no governo do general

Garcia Meza, que teria exercido uma ‘‘ditadura da delinquência"’, aumentando ainda mais

a crise militar, cedendo espaço para o governo civil de Hernan Siles Suazo, “conseguindo

manter a estabilidade política e garantir a democratização do pais”28.

QUINTANA. 2000. p. 72.
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apesar do pequeno número de desaparecidos (156), e por um sem numero de golpes e



BRASIL

período

1961-1966, Jânio Quadros, renunciou no sétimo mês de governo:

“Terminado o mandato de Kubitschek, foi eleito .Jânio Quadros,

fenômeno populista de rapidíssima ascensão. Seu curto período de governo.

autoritário no plano interno e aberto em termos de política internacional, foi

truncado por

pelos historiadores. A crise institucional que se seguiu representou o último

Seu vice, João Goulart, assumiu a presidência, apesar de os militares terem

objetivo de impedi-lo. Através de uma emenda

constitucional, foi implantado o Parlamentarismo no Brasil. Jango tinha o apoio do setor

nacionalista do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), além do Partido Comunista, os quais

exerciam forte pressão com o objetivo de conseguirem, do governo, reformas sociais

profundas.

sistema

presidencialista. Mesmo assim, Jango não conseguiu solucionar as tensões existentes

entre o nacionalismo e a pressão do capital estrangeiro, articulado aos círculos militares.

Em 31 de março de 1964, após anunciar as tão esperadas “reformas de base,”

golpe militar. O marechal Castello Branco, primeiro

presidente do regime militar, adotou de imediato medidas de exceção, iniciando o período
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Após o governo de Juscelino Kubitschek, o presidente eleito para o

João Goulart foi deposto por um

uma renúncia, que até hoje não está inteiramente decifrada

ato dos preparativos para a ruptura de 1964“ (BNM, p.57)29

feito intensas manobras com o

o Brasil volta aoApós um plebiscito realizado em 1963,

11843683
Caixa de texto



mãos dos civis. Esse reequilibrio demorou 21 anos para ser alcançado

“J ruptura de abri! de 1964 resultou

propostas nacionalistas de desenvolvimento através das Reformas de Base. A

partir dai, foi implantado o modelo económico que, alterado periodicamente

desnacionalização da

economia" (BNM, p.60)

Em outubro de 1965, o governo militar extinguiu os partidos políticos no

Brasil, criando o chamado bipartidarismo, ou seja, daquele momento em diante existiriam

apenas dois partidos no Brasil: o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - partido de

oposição; e a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) - partido da situação:

"Na prática, só poderão existir, dai para a frente, dois partidos

ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e o MDB (Movimento Democrático

Brasileiro), este último encarregado de fazer oposição, mas sem contestar o

regime. Pelo Ato Institucional n.°3, de fevereiro de 1966, também as eleições

para governadores dos Estados são tornadas indiretas" (BNM. p.61).

A partir de 1968, com o governo Costa e Silva (general da "linha dura’ do

29 ARQUIDIOCESE DE SÀO PAULO. BRASIL: .NUNCA MAIS. Um relato para a Historia. Petrópolis.
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primeiro lugar, reequilibrar o país; então, estão equilibrado, o Brasil poderia voltar para as

em questões de importância secundária, revelou uma essência que pode ser

mais terrivel da história do Brasil. A principal promessa feita pelos militares foi. em

políticos: um governista e outro da oposição consentida. São criados a

resumida em duas fases: concentração de renda e

no arquivamento das

exercito), teve inicio o período do terror, começando pelo Ato Institucional n° 5. Em



seguida, perseguições políticas, prisões arbitrarias, seguidos desequestros

desaparecimentos, “suicídios’’ forjados nas prisões e nos DOI-CODIs.

'Em novembro de 1969, Mediei assumiu o governo,

per iodo muito conturbado. A guerrilha urbana e rural, já implantada no pais,

achava-se em plena ação, e a violência atingiu o apogeu; e não eram poucas

nação vivia uma fase de euforia económica" (Abreu, p.259).

A burguesia apoiou a ditadura através de seu silêncio. Atrelada ao capital

estrangeiro não tinha coragem de enfrentar os militares, preferindo fechar os olhos para o

que estava acontecendo, além de se enriquecer, um pouco mais, com o chamado “milagre

brasileiro” - desenvolvimento económico ocorrido de 1969 a 1974.

30 de outubro de 1969, ao governo que representará o per iodo mais absoluto

republicana. Desenvolve-se

milhares de cidadãos, transformando a tortura e o assassinato numa rotina"

(BNM, p 63)

Esse período foi marcado pela maciça entrada de capital externo no país,

garantindo, assim, o apoio das classes médias ao regime militar. Entretanto, a crise

económica internacional de 1973 abalou consideravelmente o “milagre”, que começou a

Vozes. 1985.
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“Sob o lema ‘Segurança e Desenvolvimento', Médici dá inicio, em

as dificuldades sociais e políticas. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a

em um

um aparato de 'órgãos de segurança', com

caracteristicas de poder autónomo, que levará aos cárceres políticos

de repressão, violência e supressão das Uberdade civis de nossa história

11843683
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declinar. Como consequência entramos, rapidamente, em recessão. Com isso ficou

comprovado que o modelo económico dos militares era muito frágil.

aplicação desse modelo económico, foi necessário

estrutura jurídica do pais, reforçar

controle, modificar radicalmente o sistema de relação entre Executivo,

Legislativo e Judiciário'''' (BNM, p.60)

O general Ernesto Geisel tomou posse, em 1974, anunciando o início do

seja: o Brasil estava começando a alcançar o estado de

“equilíbrio'” necessário para que o governo pudesse retornar para as mãos de civis. E, para

demonstrar a seriedade de suas intenções, em 1977, Geisel demitiu o ministro do

Exército, Sílvio Frota - militar da chamada linha dura, contrário ao processo de abertura

política. A partir de então, muitos setores sociais iniciam um movimento para exigir

mudanças sociais significativas.

Uma dessas mudanças foi o fim do AI-5, em dezembro de 1978

No ano seguinte, o novo presidente, último militar a assumir o poder no

abertura, iniciado no mandato anterior Nesse mesmo ano. em agosto, foi assinada a Lei

de Anistia, além da instituição do pluripartidarismo no Brasil, ainda que limitado.

Inúmeros políticos, cantores e outros artistas que haviam saido do pais durante o regime

permissão para poderem se organizar.
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alterar a o aparato de repressão e

Brasil, João Baptista Figueiredo, comprometeu-se em continuar com o processo de

processo de abertura, ou

militar, começaram a voltar Nesse mesmo ano, diversos partidos políticos recebem

“Para a



E4 partir da anistia, o problema de solução mais difícil foi o dos

desaparecidos, pois abriria

circunstancias de várias mortes. (...) O Estado brasileiro deu assim uma

solução de meio termo: emitiu certidões de paradeiro ignorado aos parentes

que as pedissem para resolver sua situação civil. Mas o documento não tinha

valor de atestado de óbito)' (CATELA, p. 300).

Em abril de 1981, durante um show de MPB, houve um atentado terrorista de

direita no Riocentro. O processo foi arquivado sem maiores averiguações.

Em 1982, foram realizadas as primeiras eleições diretas para governadores.

Dois anos depois, em 1984, a campanha "Diretas-Ja" tomou conta do pais. O brasileiro

queria votar para Presidente, mas a proposta de eleições diretas não conseguiu vencer a

maioria do partido do governo - Partido Democrático Social (PDS).

Em 1985, o Congresso Nacional elegeu o primeiro Presidente civil, desde

Jânio Quadros e seu vice, João Goulart. Entretanto, o candidato do Partido do Movimento

Democrático Brasileiro (PMDB), Tancredo Neves, não chegou a assumir, tendo falecido

em abril do mesmo ano. Em seu lugar, tomou posse seu vice. José Sarney. Uma de suas

primeiras promessas foi a de convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte.

Além disso. Sarney prometeu implementar todas

do nosso crescimento económico No entanto, as medidas não deram certo e a inflação

disparou. Veio, então o Plano Cruzado (congelamento de preços e salários) e uma onda de

■'fiscais do Sarney” tomou conta da população. Passado o entusiamo inicial, pouco depois

vieram a desilusão e o agio sobre os preços dos produtos. Apesar do agio. a popularidade

do governo se manteve até a eleição da Constituinte, em novembro de 1986. O PMDB
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as reformas necessárias para a retomada

a possibilidade de investigar locais, datas e



venceu com esmagadora maioria tanto para os constituintes quanto para deputados

estaduais e governadores.

“.d ditadura nulitar foi implantada no Brasil a partir de março de

1964 e se estendeu por 21 anos, até 1985. Durante esse per iodo, verificando-

documentos oficiais referentes a zona rural. Segundo o Dossiê dos Mortos d

políticos

desenvolveu

atuaram aproximadamente 70 guerrilheiros do PC do B e cerca de 20

camponeses integrados ao movimento" (CATELA, p. 299).

A nova Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, e contou

relação aos direitos e garantias

individuais.

Em 1989, pela primeira vez em mais de 20 anos, foram realizadas eleições

diretas para presidente. O ex-governador do Estado de Alagoas, Fernando Collor de

investigações, ficou comprovado o envolvimento do presidente Collor com o empresário

Paulo César Farias.
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Desaparecidos Políticos. Cerca da metade dos desaparecidos

no per iodo 72-74 no qualum movimento de guerrilha rural

152 de desaparecidos. () número não reflete ase 213 casos de morte e

teve pouco acesso atotalidade de mortos e desaparecidos já que se

região do Araguaia, onde seconhecidos foi sequestrada e morta na

com progressos importantes, principalmente em

instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). De acordo com suas

Mello foi eleito presidente. Em 1992, entretanto, devido a denuncias de corrupção, foi
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Em janeiro de 1998, mais uma vez FHC foi empossado presidente. Uma de

suas principais medidas foi a criação do Ministério da Defesa.

"Para a direção política, a criação do Ministério da Defesa é um

ponto de inflexão importante, pois trata-se de mecanismo institucional que

efetivação. Todavia,sua para que

substantivamente se dè a orientação civil, a estrutura organizacional do

ministério não deve ser monopólio do aparelho militar. .4 legislação que

O regime militar brasileiro foi um dos mais longos da historia do Cone Sul

Foi marcado pela violência, sequestros, tortura, assassinatos e desaparecimentos. De

acordo com os numeros oficiais de desaparecidos (152), o Brasil, aparentemente, passou

por uma ditadura amena. Na realidade, o regime militar passou por períodos menos tensos

(quando o general no poder pertencia à linha da Sorbonne), e outros mais violentos, como

por exemplo, o periodo de 1968 a 1974. Nos periodos mais tensos.

pertenciam a corrente Linha Dura. Nesse periodo, a maioria dos movimentos sociais, bem
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Abreviatura utilizada para sepultar os desaparecidos clandcstinamente.
” Decreto n.° .3080 de 11.06.99. da Presidência da Republica, versa sobre a estrutura regimental c quadro 
demonstram o dos cargos em comissão do grupo direção e assessoramento superior do Ministério da 
Defesa.

OLIVEIRA. Eliéz.er Ri/./.o e SOARES. Samuel Alves. "Forças Armadas, direção política e formato 
institucional”. In: D ARAÚJO. Mana Colina e CASTRO. Celso Democracia e Forças Aunadas no Cone 
Sul. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2000. pp.98-124.

os presidentes

de fine essa estrutura amplia notavelmente a participação de civis'1. E o caso

indistintamente por civis e militares” (OLIVEIRA & SOARES, p. 113)32

além da chefia de seus departamentos, que podem ser ocupadas

dos secretários das Secretarias Político Estratégica, de Assuntas

amplia as possibilidades de

Internacionais, de Logística e Mobilização, e de Organização Institucional,



perseguidos. No caso dos movimentos sociais, como por exemplo a Juventude Agrária

Católica (JAC) e a Juventude Estudantil Católica (JEC), foram extintos. A falta de

suposta amenidade do regime militar no Brasil.

Como nos demais paises do Cone Sul. o regime militar brasileiro também

enfrentou grave crise económica (1973). A partir daí começaram as manifestações

populares cobrando do regime, entre outras coisas, o retorno a democracia; a ''devolução”

do Brasil aos civis.

democracia, processo esse continuado com o general João Baptista Figueiredo

Uma peculiaridade do caso brasileiro foi a total administração do regime

pelos militares: desde o golpe de 1964 até a “devolução” do país para os civis.
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como professores das áreas de humanas, artistas, políticos de oposição ao governo, foram

A partir de 1974, o general Ernesto Geisel deu inicio a transição para a

informações e registros sobre as baixas nas guerrilhas urbanas e rurais favorece essa



CHILE

Em plena década de 70, período no qual a maioria dos paises latino-

americanos estava vivendo uma experiência de recessão, subjugada ao poder militar

financiado pelo capital estrangeiro, principalmente americano, o Chile, ao contrario dos

demais paises, vivenciou uma experiência socialista por vias pacificas. Nas eleições de

socialista Salvador Allende presidente do Chile. Esse foi um fato inédito na historia da

America.

O governo de Allende não agradou aos proprietários de diversas empresas

estrangeiras, uma vez que as mesmas foram nacionalizadas. A elite económica também

não via seu governo com bons olhos. Seu plano de reformas acabou entrando em choque

com os interesses das oligarquias e dos Estados Unidos. Ambos queriam desestabilizar o

regime. Para isso, bloquearam créditos externos e sabotaram a economia do pais. A dívida

externa do Chile foi aumentando rapidamente. Além disso, o principal produto chileno

Assim como no Brasil, durante o governo Samey, a burguesia comercial

passou a reter os preços dos gêneros de primeira necessidade, com o objetivo de causar a

crescendo mais a cada dia. A CIA, dos Estados Unidos, foi uma das reponsaveis pelas

greves ocorridas nos setores de transporte e combustíveis, obtendo como resultado.

inúmeros protestos contra o governo.

Contando com o apoio dos Estados Unidos, em setembro de 1973. o general

Augusto Pinochet conduziu o golpe militar que derrubou o presidente Allende O palacio
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uma coligação, a União Popular, conseguindo eleger o1970. as esquerdas se uniram em

alta dos preços, através do mercado negro e da inflação. O descontentamento popular foi

para exportação - o cobre - estava sendo vendido a preços muito baixos.



presidencial de La Moneda foi bombardeado e Allende, morto. Pinochet. assumiu o

governo massacrou milhares de oposicionistas e reverteu as reformas sociais do governo

anterior, permitindo o livre ingresso do capital estrangeiro. Ocorreram prisões, torturas.

mortes e desaparecimentos forçados. Algumas entidades de Direitos Humanos afirmam

que teriam morrido cerca de 10.000 pessoas nos meses seguintes ao golpe

Em junho de 1974, o governo de Pinochet criou a chamada DINA (Dirección

de Inteligência Nacional), responsável pelos serviços de informação e repressão no Chile

Nessa mesma ocasião, o poder de Pinochet aumenta ainda mais: foi declarado chefe da

Junta Militar e chefe supremo da nação. O poder legislativo passou para as mãos da Junta

Militar.

DINA foi substituída, em agosto de 1977, pela Central Nacional de Inteligência (CNI).

Nesse ano, formou-se um grupo, chamado Grupo de los 24, com a tarefa de avaliar a

nova Constituição chilena, que foi promulgada, em 1980, aprovada em plebiscito.

Em março de 1978, o governo promulgou a Lei da Anistia, concedendo

liberdade aos dissidentes condenados por atos terroristas e proteção aos agentes da extinta

DINA.

Pinochet utilizou a livre entrada do capital estrangeiro para justificar a total

ausência de liberdade de expressão e organização de seu governo. Entretanto, esse

modelo económico não funcionou por muito tempo, começando a apresentar problemas

em 1982, com queda na produção agricola e industrial, provocando uma série de protestos
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caracterizou-se pela extrema violência com que reprimiu os adeptos de Allende. O novo

Devido a pressões internacionais, principalmente dos Estados Unidos, a

governo através de uma Junta Militar, possuindo plenos poderes. Seu governo



populares e ações guerrilheiras do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR) e da

Frente Patriótica Manuel Rodríguez, ligada ao Partido Comunista

A Igreja Católica organizou uma manifestação chamada Jornada por la Vida.

em 1984, que foi reprimida por 18 mil soldados. No total, 28 pessoas morreram e 100

ficaram feridas.

Em 1985, alguns partidos de centro

ilegais, resolveram se unir através de uma coalizão. Propuseram a Pinochet um diálogo.

tendo a Igreja Católica - Arzobispado de Santiago

general Pinochet não aceitou, aumentando os protestos populares que, a partir desse

momento, começaram a exigir a convocação de eleições livres.

Esses protestos cada

próprias Forças Armadas, base de sustentação do governo militar. Comandantes passaram

sucessão presidencial. Na verdade, seria uma saída honrosa para os militares, que ficaram

bastante assustados com o julgamento de seus colegas na Argentina pos-ditadura.

No final da década de 80, a ditadura de Pinochet estava fortemente abalada

pelo movimento de oposição popular. Com as inúmeras pressões, a Junta Militar não teve

outra alternativa e acabou permitindo, em 1987, a reorganização de partidos políticos.

exceto os marxistas. Facções oposicionistas se uniram e exigiram a realização de um

plebiscito. Em 1988, foi realizado

permanência de Pinochet. O governo ainda tentou convencer a população a dizer “sim \

através da redução de impostos, da prestação da casa própria e do perço dos combustíveis.

do desemprego. No entanto, a maioria dos eleitores (55%) disse "não.”
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a defender, além do diálogo com a oposição, o lançamento de uma candidatura civil à

assim como uma melhoria da situação económica nacional: redução da dívida externa e

e centro-esquerda, que ainda estavam

o plebiscito para saber se a população queria a

como intermediária. Porém, o

vez crescentes causaram divergências dentro das



O candidato unico da Concertación, Patrício Alwyin, foi eleito presidente da

Republica, em dezembro de 1989, com 52% dos votos, assumindo a presidência em

março do ano seguinte.

Uma das primeiras medidas de seu governo foi a criação da Comissão

confirmação da existência de 2.279 vitimas de violação dos direitos humenos no Chile.

Em março de 1991, em nome do Estado, o presidente Alwyin pediu perdão à

nação pela violação de direitos humanos.

pagamento de indenização aos parentes de Orlando Letelier e de sua secretaria Ronnie

Motfit, vítimas de um atentado da DINA, ocorrido em 1976. Seu ex-chefe, Manuel

Contreras, que havia passado para a reserva, quando a DINA foi substituída pela CNI,

declarou que o mandante do crime, na realidade, foi o general Vernon Walters, vice-

diretor da CIA entre 1972 e 1976.

Em 1993, foram realizadas novas eleições e o presidente Patrício Ayiwin

conseguiu eleger seu sucessor, o senador Eduardo Frei. A vitoria do governo foi atribuída

a situação favorável da economia.

Em maio de 1995, o brigadeiro Pedro Espinoza e o general reformado Manuel

Contreras foram condenados à prisão pelo assassinato do ex-chanceler Orlando Letelier.

Em setembro de 1997. no 24° aniversário do golpe, foi realizada cerimónia no

cemitério de Santiago, promovida pelos partidos de esquerda e participantes do Memorial

do Detido Desaparecido.Houve conflito e 20 pessoas ficaram feridas e 44 foram presas.

Congresso como

senador vitalício A população se dividiu entre manifestações de apoio e de protesto. Em
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Em janeiro de 1992, uma comissão da OEA determinou ao governo chileno o

Verdade e Reconciliação para investigar as violações de direitos humanos. Resultado: a

Em 1998, o general Pinochet assumiu uma cadeira no



A partir daí, teve inicio a mobilização internacional de todas as entidades de Direitos

comprovassem a culpa de Pinochet

Em dezembro de 1998, o ministro do Interior britânico, Jack Straw, autorizou

C4 questão dos desaparecidos e dos crimes da ditadura voltou a

Chile de forma impactante em fins de 1998, quando, por

solicitação do juiz espanhol Baltazar Carzon, foi feito o pedido de extradição

acusação de responsabilidade pela violência cometida contra cidadãos

espanhóis residentes no Chile durante a ditadura. Ao acatarem o pedido de

extradição questionada pelos advogados de Pinochet, que recorreram da

decisão - as autoridades internacionais deram

questão dos direitos humanos passava agora para uma esfera internacional

que pretendia se sobrepor aos poderes nacionais" (CATELA. 2000. p 303).

democracias e, principalmente, de todas as entidades de Direitos Humanos existentes, não

apenas na América Latina, mas em todos os continentes.
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o processo de extradição de Pinochet. tendo sido aprovado em março de 1999

uma demonstração de que a

em virtude do assassinato de cidadãos espanhóis durante os anos em que esteve no poder.

A decisão da justiça britânica no caso Pinochet reflete o desejo de todas as

do general Pinochet, que se encontrava em viagem a Inglaterra, sob a

consideradas desaparecidas, de acordo com os dados oficiais. Para as entidades de

agenda no

Durante os 17 anos de regime militar no Chile. 2.279 pessoas foram

Direitos Humanos, essa cifra chega a 3.500 desaparecidos. Além da repressão violenta a

Humanos latino-americanas, inclusive do Clamor, para buscar documentos que

outubro do mesmo ano, Pinochet foi detido em Londres, a pedido da justiça espanhola.



seus opositores, o governo Pinochet se caracterizou pela total colaboração com as demais

ditaduras latino-americanas, principalmente da Argentina e do Uruguai, através da

chamada Operação Condor, que voltou à tona com a prisão do ditador chileno.

do século XX na América Latina. Lista operação também cahmada Plano

Condor teve como sócios fundadores, Augusto Pinochet (Chile); Jorge Videla

(Argentina); Hugo Bánzer (Bolívia); Alfredo Stroessner (Paraguai); Apancio

Mendez (Uruguai) e Ernesto Geisel (Brasil).

indulgência revolucionária em seus respectivos países noa anos 60, 70 e 80,

entregá-los a

informações. Ta! como consta nos Arquivos liberados pelo Departamento de

Defesa dos EEUU e CIA a partir de 1996.

Essa coordenação adquiriu nivel de estado a partir de 1975, com

GTNM: Jornal do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ Ano 12. n° 34 - julho/2000. p. 6.
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com uma rede de inteligência que consistia em trocar informações, vigiar.

sequestrar, desaparecer e assassinar opositores de qualquer dos países e

seus governos; se possível vivos para torturá-los e obter

Esses ditadores latino-americanos uniram-se para enfrentar a

a fundação  forma! da Operação Condor no Chile.”*3

“A Operação Condor foi a maior empresa de terror clandestina



PARAGUAI

Até 1954. o Paraguai havia sido govenado por presidentes eleitos diretamente

ou por ditadores que assumiram o poder através de golpe de Estado. Após um curto

período democrático, no més de maio desse ano,

Alfredo Stroessner, derrubou o presidente Federico Chávez e iniciou um regime ditatorial

apoio dos

latifundiários - classe dominante no país -. mantendo violenta repressão à oposição

durante um longo período de tempo

Um de seus primeiros atos foi determinar, em julho de 1955, através de uma

circular, a obrigatoriedade da filiação de todos os militares ao Partido Colorado.

tolerância ao contrabando. Stroessner destacou-se por transformar o Paraguai - economia

Em 1979. formou-se uma frente oposicionista denominada Acordo Nacional.

Em 1982, o lider oposicionista do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), Domingo

Laino. foi expulso do pais.

O sindicalista Eligio Pacce, exilado desde 1959, retornou ao Paraguai em

1984. Nesse ano. teve inicio uma crise no Partido Colorado, com a formação de duas alas

disputando o poder A ala “militante” defendia a continuidade de Stroessner no governo.

enquanto os “tradicionalistas” eram favoráveis a uma pequena abertura política.

Em 1986. o sindicalista Domingo Laino tentou regressar ao Paraguai, mas foi

impedido. Entretanto, obteve sucesso no

'1 Em 1984. 60% de todo o comercio externo do país era ilegal.
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o comandante do Exército, general

ano seguinte, passando a liderar o Acordo

no Paraguai, com o respaldo do Partido Colorado e contando com o

Seu governo caracterizou-se por corrupção, repressão às oposições e

tradicionalmente agrícola - no paraíso latino-americano do contrabando.34



governo de Stroessner tiveram início nesse

ano.

No final da década de 80, a oposição ao regime de Stroessner se intensificou

muito, tornando-se insustentável

segundo homem forte do país, o general Andrés Rodríguez, aliado dos “tradicionalistas”.

Esse fato, no início de 1989, detonou a crise. Tropas da Ia Divisão da Cavalaria, leais a

Rodríguez, enfrentaram e venceram o corpo de guarda do ditador. Num golpe de Estado,

o comandante do Exército depôs o presidente, que se exilou no Brasil

O golpe de Estado teve apoio popular, bem como de amplos setores de

oposição, que já vinham enfrentando a ditadura por vários anos. Enquanto Stroessner se

estabelecia confortavelmente no litoral do Paraná, Rodríguez realizava, em maio de 1989,

eleições semilivres para a presidência. Semilivres porque os partidos de esquerda, ainda

máquina eleitoral paraguaia, tradicionalmente viciada, caracterizando um regime onde a

democracia só foi restaurada pela metade.

Em 1991, o Paraguai assinou acordo que criou o MercosuL junto com Brasil,

Uruguai e Argentina.

Em abril de 1992, Stroessner e alguns de seus auxiliares foram condenados à

prisão pelo assassinato da esposa do professor Martin Almada na década de 1970. No més

de junho foi promulgada a nova Constituição.

Em maio de 1993, realizaram-se novas eleições, saindo vitorioso o empresário

Investigações os “Archivos del Horror” contendo documentos referentes a repressão no
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com a decisão de Stroessner de passar para a reserva o

Juan Carlos Wasmosy. Nesse mesmo período foram descobertos pelo Departamento de

Nacional. Diversas manifestações contra o

clandestinos, foram impedidos de concorrer. Rodríguez foi eleito com grande maioria.

Apesar das mudanças, porém, o Partido Colorado ainda controlava a vida política e a



Paraguai, no entanto, a documentação somente dizia respeito aos crimes cometidos pela

polícia.

Em 1996, no mês de março, as centrais sindicais convocaram greve geral,

reprimida com intervenção militar. Em abril, assim que passou para a Reserva, o general

Lino Oviedo tentou, sem sucesso, um golpe militar, sendo preso em julho do mesmo ano

No mês seguinte, 207 oficiais, suboficiais e sargentos que apoiaram a tentativa de golpe.

foram afastados definitivamente das Forças Armadas, por decisão judicial

as prévias do Partido Colorado para disputar a presidência da República. No entanto, três

meses depois foi novamente detido em consequência de declarações contra o presidente.

Wasmosy, em janeiro de 1998. criou através de decreto o Tribunal Militar

Extraordinário, tendo como principal encargo o julgamento do general Lino Oviedo. Em

de prisão, perdendo sua patente por liderar a

tentativa de golpe de Estado (abril de 1996). No mês seguinte, sua condenação foi

confirmada pela Suprema Corte de Justiça do Paraguai. Dessa forma, Oviedo ficou

impedido de concorrer à Presidência, sendo substituído por seu companheiro de chapa.

Raul Cubas, que venceu as eleições em maio Ao ser empossado, Raul Cubas concedeu

Paraguai anulou o decreto presidencial que anistiava o general Oviedo

Em fevereiro de 1999, um lider dos colorados. Luis Argana. foi assassinado.

Frente ao ocorrido, em março, Raúl Cubas renunciou à presidência. Em seu lugar assumiu

"No Paraguai, assim como na Bolívia, nunca foi formulada uma

lei de anistia ou similar. Deposto, Stroessner exilou-se no Brasil e. junto com
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o presidente do Senado. Oviedo. exilado, foi para a Argentina.

Em setembro de 1997, o general Oviedo, que já havia saído da prisão, venceu

março, Oviedo foi condenado a 10 anos

anistia ao general Oviedo. Alguns meses depois, em dezembro, a Suprema Corte do

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto



civis que violaram direitos humanos venham a ser julgados” (CATELA,

2000, p.306).
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impede de retornar livremente a seu pais. A falta de uma lei de anistia.

contudo, possibilita que, um dia, os integrantes das Forças Armadas e os

alguns colaboradores, foi condenado criminalmente pela justiça, o que o



URUGUAI

O Uruguai, também chamado de “a Suíça sul-americana”' gozava de situação

económica bastante satisfatória, devido a acumulação de divisas com as exportações de

carne, lã e cereais durante a II Guerra Mundial, e a população gozava de elevado nível de

bem-estar. Entretanto, o alto custo dos encargos sociais e a redução dos preços das

matérias-primas originaram uma grave crise económica.

Neste contexto, surgiu, em 1963, o movimento guerrilheiro de esquerda

ações armadas, tendo início uma repressão cada vez maior por parte do governo

Em 1968, o funcionário norte-americano acusado de ensinar técnicas de

tortura à polícia uruguaia, Dan Mitrioni, foi sequestrado no Uruguai, juntamente com

Aloísio Dias Gomide, cônsul do Brasil em Montevidéu e Claude Fly, técnico norte-

americano. O ato foi liderado, principalmente, pelo Movimento de Libertação Nacional

libertação de 150 presos políticos. O governo recusou-se a negociar e Mitrioni foi

executado. Os outros dois sequestrados foram libertados depois de alguns meses.

Em janeiro de 1972, Juan Maria Bordaberry assumiu a presidência da

República. Como consequência.

Suíça sul-americana” gozava de

situação económica bastante satisfatória, devido à acumulação de divisas

exportações de carne, lã e cereais durante a II Guerra Mundial, e a população gozava de

elevado nivel de bem-estar Entretanto, o alto custo dos encargos sociais e a redução dos

preços das materias-primas originaram uma grave crise económica

76

Tupamaros, comandado por Raul Sendic. Os Tupamaros passaram a atacar o governo em

(MLN), cujos integrantes eram chamados de tupamaros. Os guerrilheiros exigiram a

com as

os poderes excepcionaisa repressão política e

aumentaram. O Uruguai, também chamado de “a



Neste contexto, surgiu, em 1963, o movimento guerrilheiro de esquerda

ações armadas, tendo início uma repressão cada vez maior por parte do governo

instauraram a ditadura no Uruguai. Vários protestos contra o governo foram duramente

reprimidos. Como represália, e principalmente.

governo admitiu, além da existência de partidos políticos, sua participação nas discussões

sobre a reforma constitucional. Entretanto, no final do ano seguinte, Bordaberrv circulou

um memorando informando o cancelamento das eleições presidenciais daquele ano e

propondo a abolição dos partidos políticos.

Em setembro de 1976, a presidência foi assumida por Apancio Méndez para

um mandato de cinco anos, escolhido por um Conselho Nacional composto por 25

militares e 21 civis. No ano seguinte, o governo passou a exercer controle direto sobre o

Poder Judiciário.

Em 1980, a maioria da população (57,2%) desaprovou a nova Constituição

através de um plebiscito.

No ano seguinte, o governo foi assumido peio general Gregorio Alvarez.

Um acordo político foi estabelecido, em 1982, com o objetivo de discutir a

transição do regime militar para a democracia. No entanto, ficaram fora da discussão os

partidos marxistas e de esquerda, alem da Frente Ampla.

Em 1983, foi criado o Plenário Intersindical de Trabalhadores (PIT). No ano

seguinte, diversos atos institucionais foram instituídos. Entre suas determinações houve a
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governo extinguiu a autonomia sindicai e desmantelou todos os partidos de oposição: a

Tupamaros, comandado por Raul Sendic. Os Tupamaros passaram a atacar o governo em

um plano politico proposto pelo

em nome da Segurança Nacional, o

No ano seguinte, Bordaberry e o alto comando das Forças .Armadas

Frente Ampla e os partidos de esquerda. Em 1974,



reabilitação da Frente Ampla e da maioria dos partidos que a compunham. Mais uma vez

sistem político existente antes do golpe de Estado.

restabelecendo as eleições.

Em 1984, Julio Sanguinetti do Partido Colorado venceu as eleições, uma vez

que os líderes da oposição foram proibidos de participar das mesmas.

Em 1986, foi aprovada a Lei das Limitações ou Lei de Caducidade da

Pretensão Punitiva do Estado, anistiando os militares. Entretanto, três esposas de

convocação de um plebiscito para votar a Lei da Anistia.

Em 1989, o candidato do Partido Blanco, Luis Alberto Lacalle, venceu a

eleição presidencial.

Em 1993, com o objetivo de reduzir os gastos públicos, o governo realizou o

corte de 2 mil vagas nas Forças Armadas.

Em 1994, mais uma vez, Julio Sanguinetti venceu a eleição presidencial.

Analisando o caso do Uruguai, de acordo com as estatísticas apresentadas por

várias entidades de Direitos Humanos, percebemos que, sem sombra de dúvidas, foi uma

das ditaduras mais ferozes do mundo:

“Entre 1972 e 1985, morreram aproximadamente 150 pessoas em

atos envolvendo as Forças Armadas uruguaias. Trinta estavam detidas para

interrogatório, sem abertura de processo judicial, outras 50 foram abatidas

suicídio.

(...)
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os comunistas são excluídos. No mês de agosto, firmaram o “Pacto do Clube Naval”, com

em tiroteios e um número impreciso teria morrido por doença ou

o objetivo de reinstalar o

desaparecidos durante o regime militar conseguiram as assinaturas necessárias para a



No Uruguai, estima-se em 160 o número de desaparecidos, dos

quais cerca de 124 executados e desaparecidos em território argentino, entre

cativeiro. Duas pessoas também desapareceram

casos de desaparecidos além das

fronteiras do pais sempre houve o envolvimento das Forças Armadas

uruguaias'’'’ (CATELA, 2000, pp. 303-304).

De maneira geral, a repressão empregada pelas ditaduras do Cone Sul

compreendia métodos de eliminação física, prisão; sequestro; tortura e exílio. Os métodos

repressivos utilizado pelas ditaduras variavam quanto a especialização e ao tempo

O Chile foi o país que cometeu o maior número de assassinatos em massa, em

um curto período de tempo. Nas primeiras semanas posteriores ao golpe de Pinochet, em

dezembro de 1973, 15 mil pessoas foram assassinadas.

Entretanto, na Argentina, cujo número de desaparecimentos, de acordo com

entidades de Direitos Humanos, chegou

presumivelmente foram assassinadas.

O Uruguai foi considerado o campeão mundial em detenções. Já as ditaduras

com ingredientes diversos, os

métodos em que seus vizinhos se especializaram. Na Bolívia, para a instalação de Bánzer

no poder, suas tropas assassinaram noventa e seis pessoas e maltrataram quinhentas e

sessenta, segundo dados da Cruz Vermelha Internacional.

assassinadas por motivos políticos nas ditaduras do Sul, das quais quatorze mil somente

na Argentina e Chile
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no Paraguai e quatro no ( hiile. Em todos os

eles uma criança nascida em

brasileira e boliviana, combinaram, de várias formas e

a 30 mil, calculou-se que seis mil pessoas

Cálculos moderados indicam que cerca de vinte mil pessoas foram



O método de sequestro anónimo foi realizado pelas mesmas forças oficiais de

repressão, que não negaram sua participação mas, alegaram ignorância e invocaram um

segredo militar para encobrir os sequestros, sempre em nome da Segurança Nacional. O

efeito psicológico causado na família do sequestrado, era, na realidade, prática de tortura.

sequestrada, nem sequer se estava viva.

todos os países do Cone Sul. O refinamento dos métodos e sua atualização eram feitos

através de intercâmbio de experiências. Muitos militares brasileiros visitaram outros

países vizinhos com o objetivo de realizar treinamento teorico e pratico das principais

técnicas de tortura.

“O emprego sistemático da tortura foi peça essencial da

1964. Foi, também, parte integrante, vital, dos procedimentos

pretensamente jurídicos de formação de culpa dos acusados. A Justiça

Militar brasileira, conforme demonstrado nesta pesquisa do projeto RNM

inquéritos, e ainda assim atribuía validade aos resultados destes, apoiando

neles seus julgamentos. Esta foi

Tribuna! Militar, havendo até lamentáveis episódios em que o próprio

subjugou com atitudes omissas e até mesmo

coniventes" (BNM, p 203).
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A aplicação generalizada da tortura aos

implantou em

Supremo Tribunal Federa! se

presos politicos foi prática comum a

uma vez que era desesperador não saber onde e o que estava acontecendo com a pessoa

a postura quase invariável do Superior

engrenagem repressiva posta em movimento pelo Regime Militar que se

linha plena consciência da aplicação rotineira de sevícias durante os



Os torturadores se gabavam de sua sofisticada tecnologia de causar a dor. A

Brasil, justificada pela urgência em se conseguir informações, foi

indiferente à idade, sexo ou situação moral, física e psicológica dos suspeitos de

atividades subversivas. usado foi o “pau de arara”,

principalmente no D01-C0DI de São Paulo.

Durante o autoritarismo militar.

das prisões. Qualquer um poderia ser preso: homens, mulheres e até mesmo adolescentes.

Alguns dados da Anistia Internacional e de outros organismos internacionais

estimaram que, entre 1975 e 1976 havia, aproximadamente, 700 a 800 detidos no Brasil.

Porém, esse numero já foi pior: em 1970, a estimativa era de 12 mil.

O exilio foi bastante utilizado pelos países do Cone Sul, sendo uma das

Argentina, Uruguai e Chile.

Chile, a um milhão de pessoas;

aproximadamente, 300 mil, ou seja, 12% de sua população, de acordo com a Anistia

Internacional.

De acordo com dados recolhidos de inúmeras entidades nacionais de Direitos

Humanos, bem como dados das Nações Unidas, OEA e Anistia Internacional, podemos

afirmar que o balanço da repressão nos países do Cone Sul, durante o regime militar

giram em torno de 30 mil assassinatos, 10 a 15 mil sequestrados, 30 mil presos ocultos,

centenas de milhares de detenções, centenas de milhares de torturados e milhões de

exilados. As vitimas desta repressão foram dirigentes sindicais, simples trabalhadores.
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os países sul-americanos usaram e abusaram

O número aproximado de exilados dos países do Cone Sul chegou, só no

tortura aplicada no

na Argentina, centenas de milhares; no Uruguai,

e o método de tortura mais

funções do Clamor dar assistência e proteção a refugiados vindos, principamente, da



vezes, pessoas que simplesmente estavam, naquele momento, no lugar errado
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membros de partidos políticos de esquerda e centro, estudantes e professores, e, muitas



IGREJA E DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

ampla e forte estrutura

constituído numa força política, nada desprezível, em vários momentos da

nossa história. Politicamente,

grande, seja apoiando o poder dominante, seja contestando-o. A sua ação

tem estado tão infimamente relacionada com as questões gerais da sociedade

protestos

poder, sua influência, seja no avanço das lutas populares, seja no seu recuo"

(CRUZ, 1985, p. 61).

Esse parágrafo tenta resumir o papel desempenhado pela Igreja Católica no

decorrer desses 500 anos de história do Brasil. Ora posicionando-se ao lado das classes

dominantes, defendendo seus interesses institucionais em detrimento dos interesses da

sociedade, mesmo em se tratando de regimes autoritários, como no periodo de 1937 a

clamor dos pobres, oprimidos e injustiçados.

principalmente a favor da classe trabalhadora, mesmo que isso lhe custasse inúmeras

perseguições e, até mesmo, algumas vidas. Essas ambiguidades e contradições sempre

estiveram presentes na história da Igreja Católica, não sendo exclusividade do Brasil:

também de uma permanente busca de adaptação ã sociedade, em termos
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material e humana, desde o nosso 'descobrimento a Igreja ( 'atóHca tem se

“Enquanto organização que conta com

sua atuação tem tido um significado muito

que torna-se difícil esquecer, ou mesmo deixar de lado, o seu

existência e reprodução, através não só da especificidade religiosa, mas

1945; ora unindo seus esforços ao

“A 'Igreja, como instituição milenar, procura viabilizar sua

educação, política, obras sociais, assislenciais, fome, desemprego.



uma Igreja aliada à classe dominante pregando uma prática religiosa que

reforça a dominação, ora surge uma Igreja que denuncia a injustiça social.

as desigualdades, a fome e a miséria'''' (CRUZ, 1985, p. 62).

Sua projeção política continua sendo muito forte, seja a favor ou contra o

poder do Estado.

Nesse sentido, em relação a história mais recente do Brasil, podemos afirmar

que a Igreja Católica passou por quatro fases distintas: do inicio dos anos 30 até o final da

década de 40, estava aliada a classe dominante, especialmente a burguesia agrária; na

década de 50, entretanto, passou por

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB, onde serviu como Secretário Geral

até 1964. Com o golpe de 64 tem início a sua terceira fase. Nesse momento, a cúpula da

Igreja representada pela CNBB, apóia os militares e torna-se mais cautelosa em relação

aos movimentos sociais, até então, em grande ascensão. Essa fase dura ate 1968/1969

Nesse momento, os militares da chamada ‘■"linha-dura” sobem ao comando e tem inicio

um período de grande repressão E o momento da ""caça às bruxas”. mais especificamente

identificadas como subversivos, comunistas, terroristas. As principais vítimas do aparato

de Repressão eram os estudantes, o clero e a classe trabalhadora. Novamente a Igreja tem

que fazer uma opção e escolhe a luta pelos direitos humanos, a defesa dos cidadãos

comuns que estavam sendo ameaçados de todas as formas pelo Estado autoritário

política ocorreu em toda a esfera da Igreja'7
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litúrgicos e em lermos das questões sociais Assim sendo, ora se conhece

O que fez a Igreja mudar de opinião tantas vezes7 Essa mudança de aliança

um período de renovação, passando a ter especial

interesse pela área social. Foi nesse período (1952) que Dom Helder Câmara criou a



Pensando apenas em termos de regime militar, podemos afirmar que o clero

formado por padres e freiras - sempre esteve ao lado da população, mesmo porque, dela

fazia parte. A cúpula da Igreja, composta pelos bispos e arcebispos, esta sim tinha uma

participação mais efetiva na vida política do país, expressando, ou não, suas opiniões, da

maneira que lhe parecesse mais conveniente.

No período anterior ao golpe politico, na década de 50, também houve

transformações nos movimentos da Ação Católica Brasileira (ACB). A própria ACB e

movimentos especializados Juventude Agrária Católica (JAC). Juventudeseus

Estudantil Católica (JEC), Juventude Independente Católica (JIC), Juventude Operária

Católica (JOC)

Católica, como eram conhecidos -, viveram seu grande momento na década de 50. Apesar

de alguns desses movimentos, como a Ação Católica e a JOC, terem surgido no Brasil há

mais tempo que os outros, foi nos anos 50, com o desenvolvimento industrial pelo qual

grande aumento no numero de militantes.

ampliando, consideravelmente, a força da Igreja Católica e de sua influência sobre a

sociedade.

A ACB estava presente em todas as paróquias brasileiras; a JAC ganhava

cada vez mais adeptos nas areas rurais do Brasil, erguendo a bandeira da reforma agrária;

a JEC, por sua vez, preparava os secundaristas para um movimento mais complexo, a

JUC, obtendo maior destaque no eixo Rio-São Paulo. A JIC. o menos numérico dos

movimentos de juventude, principalmente pelo fato de seu corpo de militantes ser quase

exclusivamente formado por moças da classe media, foi o primeiro a ser extinto Mesmo

tendo um vida mais curta que

independente, conseguindo realizar grandes trabalhos de conscientização popular. A JOC
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os demais, teve grande importância no estudo do meio

passava a nossa economia, que tiveram um

e Juventude Universitária Católica (JUC), ou o 'AEIOU’ da Ação



sempre teve grande expressão desde sua criação, atuando principalmente em São Paulo.

devido à grande quantidade de industrias Ainda hoje o movimento é atuante tanto em

São Paulo, quanto em outras cidades do interior do Estado foi o unico que conseuuiu

mais a mesma daquela epoca.

cedendo lugar a sindicatos e a partidos politicos A JUC. talvez o mais importante dos

movimentos especializados, em virtude de seu caráter político, atuou em muitas capitais

oficialização da Ação Popular (AP)

Os estudantes católicos perguntavam-se se neto seria o caso de

ter outros instrumentos de ação política além da JllC. Já em 1960 se falava

de uma ‘esquerda cristã' que reuniria jovens profissionais e jucistas. Agora,

se tratava de uma ‘esquerda

cristã' ou simplesmente de

participassem " (...) "Entretanto, ê no ano seguinte, no fim de março de 1963,

que se realiza em Salvador um novo encontro a nive! nacional, quando o

de Ação Popular (AP), que se fora

expressão de uma geração

opções fundamentais que assumiu

como resposta ao desafio de nossa realidade e como decorrência de uma

análise realista do processo social brasileiro na hora histórica que nos é
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impondo aos poucos. " (...) "A Ação Popular é a

em 1961 e começos de 1962, perguntava-se se

que traduz em ação revolucionária as

numero de militantes. Em 1963, seu carater politico se evidenciou ainda mais com a

sobreviver ao regime militar. Sua influência ja não e

um movimento de esquerda onde os cristãos

movimento vê consagrado o nome

brasileiras, mas foi em São Paulo. Rio de Janeiro e Belo Horizonte que deixou o maior

dado viver' (SOUZA, 1984, p. 198-199).



Durante os anos de 1963 e 1964. a dupla militância de JUC e AP preocupou

bastante a Equipe Nacional do movimento, sendo tema constante dos Conselhos e de

outros eventos, causando, inclusive, tensão em alguns Centros.

Mudanças políticas não ocorreram apenas nos movimentos cristãos de leigos

A transferência de Dom Helder Câmara para Recife, em 1964, devido a sua

contrário, pois libertou-o da dependência do cardeal conservador, Dom Jaime de Barros

prosseguindo Dom Helder seu trabalho de defesa dos pobres e lutando por

justiça social, junto à população de Olinda e Recife.

Com o golpe militar.

"continuaram a predominar as divisões ideológicas e políticas

que. na década anterior, haviam cindido

católicos em 'progressistas' e 'conservadores Os conservadores chegaram

a ter maior influência, graças à eleição de seus candidatos ao Secretariado

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1965, e ao sólido apoio

que a Santa Se demonstrou dar ás suas posições.

Estes desdobramentos em muito facilitaram a tarefa do Estado de

católicos identificados com as estruturas paraeclesiásticas da Igreja, tais

Também

contribuíram para o declínio desses grupos uma mudança

internacional da Igreja. Por volta de 1968, a rnais inovadora experiência

vira forçada acatólica desde
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se livrar de jovens militantes, entre os quais se encontravam quase todos os

como a Juventude Estudantil Católica (JEC), a Juventude Universitária

na política

Câmara"?'

os padres-operários franceses já se

a Juventude Operária Católica (JOC).

caracteristica progressista, foi uma tentativa de silenciâ-lo, porem, "surtiu efeito

Católica (JUC) e

os leigos, o clero e o episcopado
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esquerda católica (1958-1964). A segunda parte do livro, intitulada a Igreja e o regime

militar (1964-1973). explica o surgimento da chamada Igreja popular e fala sobre a JOC

Igreja e a abertura (1974-1985). Nessa etapa

democracia, a política e o declínio da Igreja popular (1982-1985)

Segundo o autor, o livro analisa quatro modelos do que deveria ser a Igreja: a

política

MA1NWARING alerta:

Consideração o caráter institucional da primeira. A fé é um fenômeno supra-

outros valores. A Igreja tem

inicio nessa fé, mas, como toda instituição, ao desenvolver interesses, então

mensagem religiosa. Todavia, dependendo da percepção que tenha dessa

mensagem, pode vir a se preocupar com a defesa de interesses tais como sua

unidade, posição: em relação às outras religiões, influência na sociedade e

no Estado, o número de seus adeptos e

instituição se preocupa com

inconsistentes quanto aos objetivos iniciais''' (1989, p. 16).
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expandir. Essas preocupações facilmente levam ã adoção de métodos que são

sua situação financeira. Quase toda

a própria preservação: muitas tratam de se

impacto político. Portanto, a questão a ser analisada e como a Igreja está envolvida na

tenta defendê-los. O objetivo principal de qualquer Igreja é propagar sua

(1947-1970). Finalmente a terceira parte, a

raciona! se proclama pairar sobre todos os

da política deve levar em“que qualquer exame da Igreja e

do trabalho escreve sobre o desenvolvimento da Igreja popular (1974-1982). sobre a

neocristã, a modernizadora. a reformista e a popular, sendo que todos eles tém um

relação entre a Igreja e o movimento popular de Nova Iguaçu, sobre classes populares e



Isso explica, em parte, as muitas e distintas opções que a Igreja Católica no

mudanças na sociedade e na politica. já mencionadas e a Igreja Internacional

“Parlictdarmente desde a reafirmação da autoridade do I 'alicano

sobre

parâmetros do permissive! dentro da Igreja. O l alicano pode promover.

práticas pastorais"

(MAINWAR1NG, 1989. p.31).

Outra força internacional bastante atuante sobre a Igreja brasileira e latino-

(Encontro de Medellín), vem exercendo sua influência de formas distintas: no início,

encorajava algumas inovações (Igreja popular), porém, depois de 1972, tentou limitá-las.

Apesar das influências recebidas do Vaticano e da CELAM terem sido as

mesmas para os paises latino-americanos, a reação as mesmas não foram iguais. Essa

desigualdade era causada pela caractenstica do núncio apostólico de cada pais. No Brasil,

de 1952 a 1964, o núncio era progressista, como já foi dito anteriormente.

Da mesma forma uma Igreja influenciava outras, como foi o caso do Brasil,

que exerceu grande influência sobre algumas Igrejas latino-americanas.

A Igreja reformista da década de 50, incentivada pelo Papa João XXIII,

sucessor do conservador Pio XI. através de suas enciclicas Mater et Magistra (1961) e

pensamento católico oficial,

fazendo-o voltar-se mais para o compromisso de melhorar o destino dos seres humanos

na Terra e em promover a justiça social.
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americana e a Conferência Episcopal Latino Americana (CELAM), que desde 1968

Brasil teve que fazer ao longo de sua existência Alem da questão da sobrevivência, as

Pacern in Terris (1963), modificou, paulatinamente, o

as Igrejas nacionais no século XIX. Roma tem determinado os

desencorajar ou proibir diferentes teologias e



Mesmo apos a morte de João XXIII, seu sucessor Paulo VI deu continuidade

ao processo de renovação da Igreja.

“Durante os últimos anos desse período /1955-1964J, movimentos

Brasil. Esses

movimentos afetaram muitos lideres da Igreja, tanto por chamarem a atenção

dos conservadores, uma conscientização do rápido crescimento da esquerda.

Inovações na educação popular, inclusive o Movimento de Educação de Base

(MEB), o trabalho de Paulo Ereire Centros de Cultura Popular,

ambiente de questionamento que

indiretamente encorajava a inovação no trabalho pastoral entre as classes

populares.

Após 1961, entretanto, o pais vivenciou intensa polarização que

crescer entre os militares, a Igreja

tornaram mais fortes nos anos que

antecederam ao golpe, preocupavam-se com a estagnação económica, com a

desordem social e com o crescimento da esquerda" (MA1NWAR1NG, 1989,

p. 64).

A crise política se acentuou quando, no mesmo ano, o então Presidente Jânio

Quadros renunciou, assumindo João Goulart. Desse momento em diante, as pressões
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para a importância de se dar apoio às reformas, quanto por criarem, no caso

levou a conflitos. A reação contra os movimentos progressistas começou a

e as classes média e dominante. Esses

movimentos conservadores, que se

na sociedade. Essesestimularam reflexões sobre o papel das massas

e os

populares conquistaram uma força sem precedentes no

movimentos ajudaram a criar um
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'almirantes do povo simpáticos as bandeiras

nacionalistas, começava a ser referida, também, a existência de 'sacerdotes

(BNM, p. 147)

Dois meses apos o golpe, a CNBB emitiu um manifesto contraditorio.

atitude tomada pelas Forças Armadas acudindo.

paz, pois o clima de insegurança e “quase desespero” havia terminado.

O golpe militar significou a vitória da direita. O periodo de 1964 a 1968 foi

conservadores, entretanto, não queria dizer que eram radicalmente contra as mudanças.

Cautela era seu lema principal. Acreditavam que a Igreja devia mudar, mas a educação

obediência à hierarquia

eclesiástica. Durante esse período, a CNBB esteve mais preocupada com sua ordem

interna do que com a política e com a ação social

“An? contraste com os anos pré-golpe, a ('NEH nada tinha a dizer

limitações teóricas abstratas que não faziam nem mesmo referência aos

documentos criticassem 'o capitalismo injusto e opressor'.
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implantação do regime bolchevista no Brasil. Agora, o Povo Brasileiro poderia dormir em

religiosa deveria se tornar mais intensa. Segundo eles, a Igreja deveria promover uma

os bispos nada

do povo', como o Padre Alipio, o Padre faie, Erei Josqfá e muitos outros''

de 'generais do povo' e

apoiando o novo Governo De maneira geral, tratava-se de um discurso aclamando a

maior participação dos leigos, desde que se mantivesse a

sobre as condições sociais. Os documentos episcopais limitavam-se a

em tempo, e evitando, assim, a

marcado pela predominância conservadora na Igreja Católica. O fato de serem

eventos da época, quanto menos prescrever mudanças. Embora os

Do mesmo Modo que se começava a falar, com certo exagero, na existência



diziam sohre o governo militar, sohre

económico'' (MAINWARING. 1989. p. 104).

Na política, a duvida era entre relaxar a repressão a fim de ir preparando o

retorno a um governo civil, e a institucionalização de um governo militar rnais duradouro

Enquanto essa dúvida persistia, o clero apoiava

cupula da Igreja tomava decisões imparciais, porem sempre defendendo a não-violência

opção pela prorrogação do regime militar.

"em cima do muro”. E essa reação teve inicio na Arquidiocese de São Paulo

Ate 1964, era Arcebispo de São Paulo, Dom Carmelo Vasconcellos

saída, muitos padres e freiras continuaram a realizar um trabalho de pastorais junto às

classes trabalhadoras.

Dom Carmelo foi substituído por Dom Agnelo Rossi, conservador, que

legitimou o regime autoritário e neutralizou o trabalho de base iniciado anteriormente. De

1964 a 1970, Dom Agnelo agiu de acordo com os desejos dos militares. As criticas

tímidas que fazia eram sempre genéricas e se desculpando por fazê-las. Se a taxa de

desemprego estava alta, também a burguesia estava sofrendo com a crise económica.

Contudo, criticou, por várias vezes, as medidas punitivas, especialmente quando afetavam

membros da Igreja

Segundo o Projeto Brasil Nunca Mais (Projeto BNM), dos 707 processos

copiados. 15 dirigiram-se exclusivamente contra membros da Igreja, dos quais 12 tiveram

inicio a partir de 1968
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progressista, deixou em

os movimentos populares, enquanto a

São Paulo reformas importantes feitas na base. Mesmo com sua

a repressão ou sohre o modelo

Feita a e sendo este de

caracteristicas mais intolerantes e repressivas, a hierarquia da Igreja não pôde ficar mais



tomou para a Arquidiocese de São Paulo a tarefa de liderar as Comunidades Eclesiais de

Base (CEBs). a defesa dos direitos humanos e os direitos dos pobres

Governo Médici. sendo São Paulo o lugar mais afetado de todo o país

oposição ineficaz entre 1969 e 1974. A Igreja, desfrutando de inna estrutura

única

instituição com autonomia suficiente para defender os direitos humanos. Ela

incapazes de funcionar. Como afirmou Dom Paulo, ‘a sociedade necessita de

uma voz e, devido à repressão, nenhuma outra instituição poderia oferecer

essa voz. A Igreja tornou-se a voz de lodos aqueles setores que não têm

(MAINWARING, 1989, pp. 124-125).

No mesmo ano de 1970, a CNBB despertou para denunciar a tortura e os

abusos do regime militar. Durante a XI Assembléia Geral, no mês de maio, divulgou um

documento clamando por justiça e condenando toda e qualquer forma de tortura.

A partir dai, CNBB e Arquidiocese de São Paulo, na figura de Dom Paulo,

passaram a atuar de forma definitiva em defesa dos direitos humanos. Além disso.

ampliaram a noção de violação desses direitos: a pobreza, falta de emprego, altas taxas de

mortalidade infantil, também constituíam violações que deveriam ter um fim.
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voz

vazio político na sociedade. A oposição recuou muito devido à repressão. Os

Durante todo o governo militar, a pior repressão foi executada durante o

Em 1970. Dom Agnelo foi substituído por Dom Paulo Evaristo Arns. que

“No meio da repressão e da difícil situação económica, havia um

o MDE representava uma

assumiu essa tarefa parcialmente porque as outras instituições eram

internacional poderosa e

movimentos populares estavam abafados e

de grande legitimidade moral, era a



No final de 1973. nas comemorações do 25° aniversário da Declaração

Universal dos Direitos Humanos (da ONU), as Igrejas do Brasil se reuniram para lançar

uma campanha em defesa dos direitos humanos.

Entretanto, alem da morte do estudante Alexandre Vanucchi Leme (ocorrida

no mesmo ano de 1973). outras duas iriam revoltar ainda mais a Igreja: a morte do

jornalista Vladimir Herzog (1975) e a do metalúrgico Manoel Fiel Filho (1976); que

levaram multidões às suas respectivas missas. celebradas por Dom Paulo

Ao mesmo tempo em que a Igreja protestava contra as torturas e mortes por

elas causadas, foi criada uma vasta rede de organizações pastorais, abrangendo

comunidades de base e Comissões Pastorais, como a Comissão Pastoral Operária.

“Enquanto

militares (na pessoa daquele que, entre

designado para a presidência.

devolução ‘gradua!

chamada de ‘distensão', esta política não especificava nem um cronograma.

passou a ser chamada de ‘abertura ’) era na verdade uma política estimulada

pelo faccionalismo interno dos militares e que visava a assegurar de maneira

mais habilidosa o controle militar a longo prazo" (DELLA CAVA, 1986,

P 18).

para a qual a Igreja tanto lutara teve início no final deA abertura política

1978 e começo de 1979, com a escolha do antigo diretor do Serviço Nacional de

Informação (SNI), General João Baptista Figueiredo, para a sucessão presidencial.
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nem um programa. (...) Numa palavra, a distensão (que, depois de 1978,

a Igreja conduzia a oposição ao regime, os lideres

o General Ernesto Geisel) propunham uma

e lenta' do poder político à sociedade civil. No inicio

os oficiais de alta patente, fora



Durante o período de 1974 a 1982. a Igreja brasileira continuou sua rapida

transformação, passando a ser a Igreja católica mais progressista do mundo. Além disso.

também passou a ter um grande impacto na politica brasileira

comunidades de base

transformação social radica] (1964 a 1973); ou quando, no periodo de 1959 a 1964, a

esquerda católica deixou sua marca na Igreja, vinculando, pela primeira vez, a fé cristã a

opções políticas de esquerda.

Agindo cautelosamente, tentando compreender a relação existente entre

política e religião, a Igreja pôde atuar de forma coesa, apesar das diferenças internas.

Além disso, houve maturidade para conhecer e realizar trabalhos com as classes

populares, respeitando seus valores religiosos e culturais; uma relação mais harmoniosa

passou a existir entre as bases e a hierarquia, e houve a consolidação de novas estruturas

eclesiásticas:

"(...) A Igreja, ao dar voz aos que não têm voz, deu as costas ao

poder, voltando às suas origens bíblicas: '... evangelizar

proclamar libertação aos cativos; ... pôr em liberdade os oprimidos’.

conforme São Lucas 4,18.

A Igreja no Brasil tem dado, inegavelmente, um corajoso e

profético testemunho da sua verdadeira missão evangelizadora. (...)

Num dos períodos mais negros da vigência da DSN, a Igreja, em

Medellin, restaurou a esperança em todo o continente. A repressão à Igreja
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os pobres; ...

Na realidade, esse periodo não foi de inovações e sim de consolidação.

estabilidade e maturidade, inexistentes nos períodos anteriores, quando surgiram as

e bispos progressistas emitiram documentos apoiando a

11843683
Caixa de texto



desde então é a maior prova de que ela cumpre

X Igreja produziu documentos relevantes sobre a sociedade brasileira e sobre

a política do regime militar; criticou a pratica da tortura e defendeu os direitos humanos.

adquirindo, assim, importância sem precedentes no catolicismo internacional. Sem

dúvida, sua atuação, durante o regime militar, foi de grande importância no processo de

retomada da democracia brasileira, sem contar seu apoio incontinente a criação de

inúmeros organismos interessados, acima de tudo, na promoção dos direitos humanos e.

em particular, proteger as vítimas dos regimes autoritários dos paises vizinhos, de

documentos, dinheiro e lugar para ficar. Foi

nessa conjuntura que, no seio da Arquidiocese de São Paulo, nasceu o Comité de Defesa
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refugiados desesperados, muitas vezes sem

sua missão profética e

sacerdotal.”*'

Boletim CLAMOR. n° 3. outubro dc 1978. p. 2.

dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul - Clamor.
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PARTE II - INVENTÁRIO DO FI NDO CLAMOR



INTRODUÇÃO METODOLÓGICA

Conforme já foi dito anteriormente, o objetivo principal do presente trabalho é

Paises do Cone Sul.

Definimos como Fundo de arquivo "o conjunto de documentos de toda

natureza que todo corpo administrativo, toda pessoa física ou jurídica reuniu automática

e organicamente, em razão de suas funções ou de sua atividade. Isto é, dele fazem parte

os rascunhos e ou as duplicatas dos documentos expedidos e os originais e ou cópias de

peças recebidas, tanto quanto os documentos, elaboradas em consequência da atividade

documentação, assim como

fundo de arquivo nada mais é do

que o arquivo de uma pessoa física ou jurídica, formado naturalmente pelos documentos

atividades exercidas O arquivo é um todo orgânico, ou seja, existe uma relação orgânica

entre os documentos que o compõe, não sendo possivel

constituírem outros agrupamentos isolados, como por exemplo, pequenas coleções. Na

arquivos de outras entidades, já em sua fase permanente

CEDIC-PUC/SP e passou a conviver com os arquivos da Ação Católica Brasileira (ACB),

Conceito retirado do Manual de Arquivística francês, citado em BELLOTTO. 1991. pp. 79-80.
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os conjuntos eventualmente herdados de outros organismos

Dessa definição podemos concluir que um

verdade, os arquivos recebem a denominação de fundos quando passam a conviver com

produzidos e acumulados no decorrer de sua existência, em razão de suas funções e

a elaboração do Inventario do Fundo Comité de Defesa dos Direitos Humanos para os

Nesse sentido, o arquivo pertencente ao Clamor, quando foi doado ao

sua separação a fim de

os documentos reunidos por sua própriainterna do organismo considerado e

aos quais sucede totalmente ou em parte f31



Base (MEB). entre outros, passou a ser chamado de Fundo Clamor

A primeira providência tomada, de acordo com os princípios norteadores da

Arquivologia. foi separa-lo dos demais fundos, segundo

Fundos ou Princípio da Proveniência, que significa não misturar os documentos

pertencentes a administrações distintas, a fundos diferentes. Com isso, preservamos a

integridade dos arquivos de cada entidade.

No entanto, ainda ha outro princípio básico para a Arquivologia. É o chamado

principio do Respeito à Ordem Original que, “levando em conta as relações estruturais

Segundo

BELLOTTO (1991, pp.81-82), essa é uma questão bastante polêmica no campo da

Arquivologia, pois, de acordo com ela, dever-se-ia “respeitar a ordem estrita em que os

documentos vieram da repartição de origem, na sequência original de séries, mesmo que

deturpada pelas baixas decorrentes da execução de tabelas de temporalidade”.

Nesse caso, o trabalho do arquivista seria, apenas, o de melhor acondiconar

esses documentos, identificá-los e preservá-los

Contudo, no que se refere ao arquivo do Clamor, esse princípio não poderia

ser seguido tal qual se apresenta, uma vez que a preocupação em “arquivar” seus

cada época, um mesmo conjunto documental recebia diferentes critérios de ordenação,

como por exemplo, é o caso da correspondência.

cinco

atividades básicas: identificação preliminar do acervo; levantamento de bibliografia sobre
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documentos era sinónimo de “guardá-los”. Não havia uma metodologia estabelecida e, a

o principio do Respeito aos

e funcionais que presidem a génese dos arquivos garante sua organicidade”,3S

38 CAMARGO &BELLOTTO. 1996. pp. 61-62.

Portanto, para garantir a organicidade do Fundo, recorremos a

das Juventudes Católicas (JAC. JEC. J1C. JOC e JUC). do Movimento de Educação de



arranjo e a descrição do Fundo Clamor

bibliográfico

da estrutura do Comité, suas divisões internas e respectivas funções, alem das atividades

organograma, denominado Quadro de Arranjo, como era o funcionamento da entidade

De maneira geral, a elaboração do quadro de arranjo ou plano de classificação, que

antecede qualquer atividade

documental, nada mais é do que a criação de

teoricamente, a classificação do arquivo. Depois de elaborada a classificação na teoria, ela

foi concretizada através do arranjo dos documentos, ou seja: os documentos foram

acondicionados nas caixas-arquivo e nas pastas de polionda exatamente de acordo com o

esquema, seguindo a mesma ordem apresentada

De uma maneira geral, o arquivo do Clamor, apesar de bastante extenso

dois) documentos, distribuídos em 124 (cento e vinte e quatro) séries documentais,

apresentou um arranjo bastante simples, como podemos ver a serguir.

O ARRANJO

Os documentos pertencentes ao Clamor recebidos pelo CEDIC, em 1993,

estavam acondicionados em caixas de papelão de diversos tamanhos, sem nenhuma

identificação. Dentro das caixas, parte do material estava identificado, como por exemplo
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o Comité e de fontes junto ao seu proprio arquivo: a elaboração do quadro de arranjo; o

exercidas ao longo de sua trajetória A união desses dados nos permitiu visualizar em um

e de fontes documentais foram fundamentais para o melhor conhecimento

cerca de 14,5 metros lineares, num total de 21.152 (vinte e um mil. cento e cinquenta e

no processo de organização e descrição de um fundo

um esquema onde processamos.

A identificação preliminar do acervo juntamente com o levantamento



os artigos jomalisticos sobre os paises do Cone Sul. acondicionados em pastas de papelão

com presilhas, etiquetadas com os nomes dos paises. No entanto, muitas dessas etiquetas

acabaram ressecando e caindo O mesmo ocorreu com outras pastas que continham

relatórios e informes de entidades internacionais de Direitos Humanos e publicações

periódicas.

Como o local onde esses documentos estavam guardados (e não arquivados!)

era bastante umido. muitas caixas chegaram ao CED1C em estado de decomposição.

nenhum sinal foram acondicionadosentão.apresentarem mais

individualmente em invólucros plásticos e reunidos aos demais.

documentos foram acondicionados em pastas de polionda, perfazendo um total de 225

Fundo recebeu apenas uma identificação preliminar: elaboramos uma

listagem, destacando, quando possivel. os principais tipos documentais3'’ acondicionados

identificação tipologica, listamos as espécies40 existentes (correspondência, folhetos)

No final de 1995, todas as pastas do CEDIC foram trocadas por caixas-

arquivo de polionda. De 225 pastas, o Clamor passou a ser acondicionado em 76 caixas-

arquivo e 24 pastas para periódicos e cartazes, em dois tamanhos diferentes.
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em cada pasta (relatórios de atividades, informes de eventos). Quando não era possível a

39 "Configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que a gerou." 
CAMARGO &BELLOTTO. 1996. p.74.
111 "Configuração que assume um documento de acordo com a disposição c a natureza das informações nele 
contidas". Idcm. p. 34.

periódicas, o

mecânica, realizada com trinchas de cerdas macias. Nesse primeiro momento, os

pastas. Devido à grande quantidade de documentos, em sua maioria publicações

Todos os documentos passaram pelo mesmo processo de higienização

porem, apenas dois documentos sofreram a ação da umidade Durante alguns dias foram

isolados dos demais; permaneceram envolvidos em papel absorvente até não

de umidade,



Os documentos sob a custódia do Arquivo da Curia também estavam

acondicionados em caixas-arquivo de papelão e em pacotes amarrados com cordão. Da

mesma forma que os demais, esses documentos foram higienizados e acondicionados em

caixas de polionda, num total de 24 caixas, as quais foram somadas mais duas A

primeira, contendo documentos da Tesouraria do Comité, ate então em poder da Dra

arquivamento dos documentos considerados confidenciais

Depois de unificado o arquivo, os documentos sofreram remanejamento

devido à classificação determinada pelo quadro de arranjo. Atualmente, contamos com 92

caixas e 27 pastas. Esses valores poderão ser alterados com o recolhimento dos

documentos que se encontram no arquivo privado do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh

oportunidade de estabelecer contato.

atividades há poucos anos, e de sua documentação ser alvo de pesquisas para os mesmos

fins de quando ainda estava vigente, o consideramos como um fundo fechado. Isto quer

dizer que, não estando mais em atividade, não existe a produção de novos conjuntos

arquivo, não sera de documentos

recentemente produzidos, e sim de documentos que, temporariamente encontravam-se

sob a custódia de outras entidades (como foi o caso do Arquivo da Cúria) ou de antigos

integrantes do Grupo (Greenhalgh)

Além dessa caracteristica de fragmentação, bastante comum aos fundos dos

principal objetivo do Comité - promover a defesa dos
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e, por ventura, de outros ex-integrantes do Clamor, com os quais ainda não tivemos a

Michael Nolan, e a segunda, cuja abertura foi solicitada pela Sra. Inge Schilling, para o

bastante peculiar. Devido ao

Apesar do Comité de Defesa dos Direitos Humanos ter encerrado suas

documentais. Caso ocorra algum acréscimo ao

Movimentos da Ação Católica Brasileira, o Fundo Clamor possui uma outra, que lhe é



Direitos Humanos para os Países do Cone Sul a ação manteve-se mais importante

que o seu registro. Ou seja, os membros do Comité nunca tiveram uma preocupação

o registro de suas atividades; o mais importante era atuar, "sem

feita às atividades ligadas à receita e despesa do Grupo, principalmente porque o Comité

dependia de doações de Instituições internacionais, como a Anistia Internacional e o

Banco Mundial. Alem disso, o Boletim CLAMOR.

dezenas de Estados brasileiros e centenas de países da América e Europa. Nesse sentido.

o controle de entradas e saídas de capital era vital para dar continuidade ao trabalho por

ele desenvolvido.

elaboração do quadro de

arranjo do Fundo Clamor. A partir daí, juntamente com as informações levantadas sobre

as funções e atividades do Comité somadas à tipologia encontrada entre os documentos

do arquivo, voltamos ao principio do Respeito à Ordem Original, através do exercício

intelectual de recolocamento dos documentos em seu contexto de produção, alcançando,

acumulação e tramitação dos conjuntos documentais formadores do arquivo do Clamor.

Na medida do possível, tentamos resgatar para cada função exercida pelo

Clamor, seus respectivos conjuntos documentais produzidos e/ou acumulados, de

maneira

documental” -, e aos dossiês - “unidades documentais em que se reúnem informalmente

documentos de natureza diversa, para uma finalidade especifica”42.
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assim, uma imagem bastante próxima de seu ambiente de origem, ou seja: a produção.

era distribuído gratuitamente para

muito grande com

teorizações (...) e com o mínimo de esiriilura institucionar Dessa forma, a equipe

Essas informações foram fundamentais para a

” WRIGHT. 1992.
42 CAMARGO & BELLOTTO. 1996. pp. 69 c 32. rcspcctivamcntc.

a dar origem às séries - “sequências de unidades de um mesmo tipo

permaneceria "ágil, flexível e despreocupada com interesses administrativos”*', exceção



Para a identificação das tipologias documentais, tomamos o cuidado de

observar as especificidades do material, empregando uma terminologia mais abrangente

processo de produção Além disso, preservamos as denominações atribuidas pelo proprio

Comité a algumas séries que, por serem compostas de documentos produzidos fora dos

padrões convencionais, não assumiram denominações comuns.

confecção dos documentos era

identificação do produtor do documento, ou seja, do responsável por sua assinatura, não

apenas nos documentos gerados pelo Comité, mas também, naqueles produzidos por

outras entidades de direitos humanos com as quais mantinha intercâmbio.

Dentro da proposta de arranjo, chegamos as seguintes niveis de divisão:

Grupo Comissão Coordenadora e o Grupo Clamor, assim denominados no regimento

interno do proprio Comité

subgrupos são divisões dos grupos e correspondem as macro funções da entidade

(subgrupos funcionais):

• administração - englobando as atividades de organização, infra-estrutura e

finanças.

• elaboração e divulgação de publicações - englobando as atividades voltadas

para a confecção de publicações (não periódicas e periódicas) produzidas pelo

Comité, e para sua distribuição,
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Pelo que pudemos observar, a falta de rigor na

questão, foram encontrados o1. Grupos: primeira divisão do fundo. No arquivo em

para os tipos encontrados, preservando, assim, pequenas diferenças decorrentes de seu

bastante recorrente, principalmente no que se referia à inexistência de datas, local e

2. Subgrupos: divisões de grupos ou de outros subgrupos. No presente caso, os



• intercâmbio de informações e publicações englobando as atividades voltadas

para a troca de informações necessárias para o desenvolvimento das demais

atividades do Comité, e para a permuta de publicações;

• participação em e promoção de eventos - englobando as atividades de produção

de eventos, além da participação naqueles que foram promovidos pelo próprio

Comité ou por outras instituições;

• planejamento e atuação - englobando as atividades de organização interna do

Comité, assim como a elaboração de campanhas e dos programas de atividades

de seus membros

correspondendo aos tipos documentais, espécies e dossiês. Os critérios adotados para

a ordenação dos documentos no interior de cada série foram estabelecidos de acordo

com a natureza dos próprios documentos

Definidas essas divisões, o passo seguinte foi

arranjo do Fundo Clamor, cujas especificidades detalhamos a seguir.

ESPECIFICIDADES DO ARRANJO DO FUNDO CLAMOR

Criado em 1978. somente em 1983 seus membros sentiram a necessidade de

elaborar um regimento interno, uma vez que o grupo estava crescendo em número de
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integrantes. Houve duas propostas: a primeira, elaborada pelo Reverendo Jaime Wright e

a segunda, escolhida pela maioria dos participantes em reunião realizada no dia 04 de

a elaboração do quadro de

as divisões dos subgrupos,3. as Séries: menor unidade do arranjo, constituindo

setembro de 1983, elaborada por Luiz Eduardo Greenhalgh As Regras de



divisão interna e as funções que cabiam a cada uma delas.

documentais existentes no fundo, foram os elementos necessários para a elaboração do

plano de classificação.

Grupo Clamor, formado pela totalidade de seus integrantes, e a Comissão Coordenadora,

composta por três membros do Grupo

Assim, na primeira divisão do Fundo encontramos os grupos: Comissão

Coordenadora e Clamor, representando a estrutura do Comité:

• Comissão Coordenadora: composta por três membros do Grupo Clamor, eleitos pela

plenária com mandato de um ano, podendo ser reconduzidos na eleição subsequente;

a ela competia encaminhar as deliberações do Grupo, podendo, excepcionalmente,

tais deliberações aos demais, na reunião plenária seguinte; supervisionar as atividades

do Grupo; receber e responder a correspondência, cuidando para que todos os

membros possam ter acesso à mesma; manter informados os membros do Grupo

Clamor e o Cardeal Arcebispo sobre o andamento dos trabalhos; supervisionar a

preparação e a elaboração dos boletins CLAMOR; estabelecer a escala de rodízio dos

plantões dos membros do Gupo, no escritório do Clamor; distribuir e recolher,

atividades do Comité, sendo que, os cheques serão assinados por quaisquer dois dos

membros da Comissão Coordenadora, preparar, semestralmente, os balancetes;

manter os contatos internacionais e com outras entidades de direitos humanos em
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tomar decisões sobre questões inadiáveis e urgentes, comprometendo-se a comunicar

De acordo com seu regimento, o Comité estaria “dividido” em dois grupos: o

mensalmente, as fichas de despesas e ressarcir as importâncias gastas com as

luncionameiuo estabeleciam o que era e quais os objetivos do Comité, bem como sua

Portanto, esse documento e a identificação preliminar dos conjuntos



reunião plenaria do Grupo estabelecer.

• Grupo Clamor: competia, em reunião plenária, supervisionar os trabalhos da

chamados Subgrupos, foram formados

pelas funções exercidas pelo Comité (já mencionadas no item anterior)

Diferentemente de outros arquivos de Movimentos Sociais, como os da Ação

Fundo Clamor, além de apresentar arranjo estrutural apenas em sua primeira divisão, as

cinco macro funções estabelecidas não

Subgrupos Administração e Intercâmbio de Informações e Publicações.

Já para o Grupo Clamor, que, aparentemente não possuia muitas funções (de

acordo com as Regras de Funcionamento), quando analisamos os documentos pudemos

perceber que eram suas as seguintes funções: Elaboração e Divulgação de Publicações,

sob a supervisão da Comissão Coordenadora; Participação em e Promoção de Eventos,

função esta exercida por todos os membros do Comité; e, Planejamento e Atuação, uma

vez que eram nas reuniões plenárias, onde todos estavam reunidos formando o Grupo

Clamor, que as decisões eram tomadas e as deliberações, estabelecidas.

Resumindo, o quadro de arranjo do Fundo Clamor apresenta-se dividido em

cinco Subgrupos funcionais distintos, estabelecidos no segundo nivel de divisão. Abaixo
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perceber, com a descrição das competências de cada um

se repetiram para os dois grupos, como pudemos

O segundo nivel de classificação, os

nome do Grupo, encaminhar tarefas que a

dois Grupos estruturais, estabelecidos em seu primeiro nivel de divisão interna; e em

43 Regras de Funcionamento, de 04/09/1983.
44 Idcm.

Nesse sentido, para o grupo Comissão Coordenadora foram inferidos os

distribuir entre si as tarefas próprias da coordenação 43

Comissão Coordenadora, bem assim estabelecer as prioridades do Grupo Clamor.44

Católica Brasileira e Juventudes Católicas (JAC, JEC, J1C, JOC e JUC), o arranjo do



series por especie ou tipologia. seguidas pelos dossiés

Dentro delas, os documentos foram ordenados de forma a otimizar sua buscaespeciais

pelos pesquisadores. Assim, adotamos, por exemplo,

maioria das series do Subgrupo Administração. Ja para outros Subgrupos, a ordenação foi

Subgnipo Participação em e Promoção de Eventos, a

ordenação adotada foi alfabética por titulo de evento e cronologica

Especificamente para a serie Publicações Periódicas, pertencente ao Subgrupo

Intercâmbio de Informações e Publicações, os documentos foram, inicialmente. di\ididos

são formadas pelas entidades de Direitos Humanas criadas para defender seus interesses

familiares de desaparecidos dos paises vizinhos, apesar de ser uma entidade brasileira.

As Organizações Supra Nacionais são formadas por entidades internacionais.

Americanos (OEA), Instituto Interamericano de Direitos Humanos (1IDH), Anistia

Internacional, entre outras.

Para as publicações de entidades ON a ordenação adotada foi a seguinte:

grupo OSN. a ordenação foi um pouco mais simples: alfabética por entidade, alfabética

por título e cronológica
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em seu proprio país (por exemplo: Asociacion Abuelas de Plaza de Mayo, na Argentina),

em Organizações Nacionais (ON) e Organizações Supra Nacionais (OSN). As primeiras

como por exemplo a Organização das Nações Unidas (ONU). Organização dos Estados

mais complexa Por exemplo, no

a ordenação cronologica para a

Os dossiés que denominamos de especiais são aqueles que não constituem series como os Dossics de 
Eventos ou os Dossiés de Crianças c Adolescentes Desaparecidos. São conjuntos de documentos reunidos 
ao redor de um assunto especifico, não havendo outro conjunto semelhante, como por exemplo o Dossiê 
Arredondo

desses últimos, temos as

geográfica por pais, alfabética por entidade, alfabética por titulo e cronologica Para o

que defendem o ideal dos Direitos Humanos, independentemente do país em questão.

ou como o Clamor, criado para defender refugiados e presos políticos, além de ajudar



Grupo Comissão Coordenadora.

Subgrupos Administração e Intercâmbio de Informações e Publicações. Em seguida.

Grupo Clamor. Subgrupos Elaboração e Divulgação de Publicações; Participação em e

Promoção de Eventos; Planejamento e Atuação Dentro de cada subgrupo, as series foram

chamados dossiês especiais, que foram alocados após a ultima serie Deixamos para o

final o Dossiê Documentos Confidenciais, em virtude de não ser permitido o seu acesso.

Depois de realizar a classificação e ordenação dos documentos, passamos

para o processo de descrição

A DESCRIÇÃO

descrição é uma tarefa típica dos arquivos permanentes''1 (BELLOTTO,

1991, P. 103). É o conjunto de procedimentos que, a partir de elementos formais e de

conteúdo, permitem a identificação de documentos e a elaboração de instrumentos de

pesquisa, obras de referência que identificam, localizam, resumem ou transcrevem, em

diversos graus e amplitudes, arquivos, fundos, grupos, séries e peças documentais, com a

A partir do momento que trabalhamos no Centro de Documentação da

PUC/SP e participamos da elaboração de outros inventários de fundos pertencentes ao

unitária, expressando os vínculos dos documentos entre si e com as funções que os
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acervo do referido Centro, compartilharmos da tese de que a descrição coletiva precede a

ordenadas alfabeticamente, exceção feita ao último Subgrupo, onde encontramos os

geraram. Com isso, o acesso a conjuntos volumosos é realizado em menos tempo.

47 finalidade de controle e acesso ao acervo

O arranjo obedeceu a seguinte ordem4"

46 Ver Quadro de Arranjo do Fundo Clamor à página.



Entretanto, deve-se ficar claro que sua adoção é justificada, sobretudo, em razão das

dentro desse conjunto, adquirem seu pleno significado.

instrumento de pesquisa que toma por unidade a série na descrição exaustiva ou parcial de

O importante é que sua sequência

(ordenação dos verbetes) obedeça a mesma ordem dada as series documentais no arranjo

Para que um inventário esteja bem construído, e necessário que contenha

. Para tanto, o inventário

pesquisador entre em contato com o universo com o qual irá trabalhar, informações sobre

de conhecimento da organização dos documentos; e os verbetes (“corpus” documental

propriamente dito), que descrevem as séries. Estes devem encontrar-se em ordem

alfabética (grupos, subgrupos e séries / dossiês), seguindo, rigorosamente, o que foi

estabelecido no arranjo.

Assim como nos inventários dos Movimentos da ACB, incluímos no presente

trabalho um índice com a finalidade de elencarmos os assuntos surgidos durante a

descrição, já que uma série pode estar vinculada a uma função no arranjo, e, no entanto,

possuir outras como tema.
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documento. (...) A presença constante do arquivista junto à mesa do pesquisador deve ser

informações necessárias para ‘‘proporcionar o encontro satisfatório entre pesquisador e

■’ CAMARGO & BELLOTTO. pp. 23 e 45.
* Idcm. p. 45.

um fundo, respeitada

aos demais. Dessa forma, eles retratam a dinâmica da entidade produtora e. somente

deve ser composto pelos seguintes itens: historico do titular do Fundo, para que o

dispensada, a não ser em casos de esclarecimentos fortuitos”49

Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística. inventário é o

ou não a ordem do arranjo.48

caracteristicas dos documentos de arquivo, que são repetitivos e organicamente ligados

suas caracteristicas específicas, bem como o quadro de arranjo do Fundo, para a tomada

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto



Cada verbete foi constituído pelos campos abaixo descritos

os verbetes e os termos do índice

• Série / Dossiê - indica a denominação da unidade descrita

• Datas-limite - indica o espaço cronológico dos documentos existentes na série, a partir

do ano do documento mais antigo e do documento mais recente da série ou dossiê

conjunto começa e termina num mesmo ano, ou quando dele restou apenas I documento

Nos casos em que os documentos não apresentam nenhuma data, o campo é preenchido

como “sem data”

• Quantidade - indica o volume documental de cada conjunto descrito.

dados constitutivos do tipo

documental que as definem; as séries formadas por dossiés e, no caso de dossiês

temáticos, são descritos os tipos documentais que os constituem.

• Ordenação - indica os critérios utilizados para ordenação interna da série ou dossiê.

Quando hà combinação de dois critérios, o principal deles e indicado primeiro, seguido

do secundário. Nos casos onde existe apenas 1 documento, devido à impossibilidade de se

estabelecer qualquer critério de ordenação, o campo é preenchido com a expressão “não

há”.

• Notação - corresponde à localização física dos documentos dentro do Fundo,

estabelecendo o elo entre o original e sua descrição no inventário

informações não sistemáticas, peculiares a alguns conjuntos• Observações

documentais, como a existência de documentos em idioma estrangeiro.
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(mesmo quando so existirem esses 2 documentos). Esses anos podem coincidir, quando o

• Caracterização - no caso das séries, são descritos os

• Número do verbete - numeração sequencial dentro do Fundo, é o elo de ligação entre

19 BELLOTTO. 1991. P. 105.



Para a elaboração do índice, retiramos da própria documentação e de sua

descrição palavras-chave'0 que expressam as funções, areas de atuação ou as estruturas do

Comité, outras entidades de suas relações, alem de localidades recorrentes. No modelo de

ficha apresentado no anexo 1.

elaboração do indice foi denominado de "Descritores”.

Esperamos, com esse trabalho, estar contribuindo tanto para o aumento de

Paises do Cone Sul. atuação da Igreja na defesa dos Direitos Humanos e outros assuntos

que, através do Inventário do Fundo Clamor, possam ser pesquisados
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controle e o acesso aos arquivos, quanto para os trabalhos académico-científicos sobre os

o campo destinado a coleta das palavras-chave para a

Palavra ou grupo dc pala\Tas retiradas dirclanicntc de um ou ntais documentos, para indicar seu conteúdo 
e facilitar sua recuperação. Ibidcm. p. 58.

exemplos desse instrumento que, segundo Schellemberg, constitui o atalho para o



COMITÉHISTÓRICO CLAMORDO DE DEFESA DOS

DIREITOS HUMANOS PARA OS PAÍSES DO CONE SUL

implantado em Io de abril de 1964. Milhares de brasileiros exilados, centenas de banidos

e nas prisões; após mais uma década de repressão, cerca de 60 presos politicos ainda

cumpriam longas penas, depois de terem conhecido o terror dos porões da repressão e da

tortura C entenas de brasileiros foram mortos e desapareceram. Dentro do pais, setores

da sociedade civil, cansados da violência e da repressão, se reuniram e se organizaram

para, em uma frente ampla, exigir e conquistar a anistia, em agosto de 1979; esta anistia,

apesar de ser parcial e restrita, possibilitou nova trajetória na construção e na conquista

da democracia no pais.

dor de muitos brasileiros atingidos pelo arbítrio do regime militar: a Igreja Católica em

São Paulo, através de sua Arquidiocese, dirigida pelo Cardeal Arcebispo Dom Paulo

Evaristo Arns

A mesma esperança que se acendeu no coração de tantas familias brasileiras

denúncias, foi compartilhada por milhares de refugiados de golpes militares nos países

Arquidiocese de São Paulo a solidariedade que há tanto tempo já era sentida pelos

brasileiros perseguidos.
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Durante os anos de repressão no Brasil, uma “chama” de esperança clareou a

do Cone Sul. Refugiados da Argentina. Bolivia. Chile. Paraguai e Uruguai buscaram na

que encontraram na Arquidiocese de São Paulo o conforto e a guarida para suas

Nos anos de 1977-1978, ainda vigorava no Brasil o regime militar.



Ali. através de seus organismos comprometidos com a defesa dos Direitos

Humanos, os refugiados políticos puderam sentir de perto o exercício do respeito à

dignidade e à integridade da pessoa humana

estarrecedores. A violência nesses paises. em parte aprendida de policiais-torturadores

estas denuncias, preparava-se com grande alarde e propaganda a COPA DO MUNDO-

78.

O Brasil exportou conhecimento de violência policial e militar. Há 14 anos

os brasileiros conheciam as consequências da repressão e sabiam que, para a repressão,

não havia barreiras e nem mesmo fronteiras geográficas. Aliás, havia uma desconfiança

de que o Brasil fazia parte de uma conexão com outros órgãos de repressão situados nos

países do Cone Sul. Uma prova disso seria a existência de computadores com terminais

ligados nos principais aeroportos do continente para seguir a movimentação daqueles

que eram considerados subversivos ou inimigos da patria, com informações oriundas dos

órgãos de segurança dos regimes militares e das constantes reuniões entre os Exércitos

Latino-americanos.

escrevi sobre a instalação de

Santiago, onde a

identificação de seus... de seus respectivos subversivos. È por isso que a

dela estava lá neste computador, colocado ali peia Argentina. E tantos
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Mercedes Sosa, ao chegar no Rio de Janeiro, era delida. Porque o nome

assassinatos, torturas, desaparecimentos e campos de concentração. Paralelamente a

Os relatos que chegavam, sobretudo do Uruguai e da Argentina, eram

um computador de última geração em

níveis assustadores. Acumulavam-se informes sobre

‘7...> nós publicamos em um dos boletins uma matéria que eu

brasileiros, era elevada a

os paises do Cone Sul estavam colaborando para



outros casos assim. Eu descobri esse caso numa revista técnica americana.

num artigo escrito assim: ‘l ocê venderia um computador a Hitler7' Então,

computador tecnicamente e como ele foi

especialmente, inúmeras pessoas dos paises vizinhos foram detidos.

argentinos.

especialmente estavam nesse computador, que havia terminal desse

Em março-abril de 1978, três pessoas comprometidas com a defesa dos

Direitos Humanos - Jan Rocha. Luiz Eduardo Greenhalgh e Jaime Wright reuniram-se

informações trazidas pelos

refugiados, principalmente a situação trágica em que se encontravam os perseguidos

políticos argentinos. Foram, então, procurar Dom Paulo para comunicar a vinda maciça

de refugiados que relatavam histórias desconhecidas de todo mundo. Dom Paulo acolheu

esta idéia e pediu que o grupo permanecesse vinculado à Comissão Arquidiocesana de

Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados, da Arquidiocese de São Paulo.

“/• ui contactado por Jan Rocha e Luiz Eduardo Greenhalgh. Nós

três resolvemos organizar uma comissão que fizesse isso. O motivo especial

era denunciar a violação de Direitos Humanos nos países vizinhos do Cone

Sul. Estávamos à procura de um guarda-chuva, e resolvemos pedir a Dom

Paulo Evaristo uma audiência para conversar sobre a excelente idéia, que
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poderia ser feito sob o guarda-chuva da Arquidiocese. Especificamente, na

o artigo passava a descrever o

em São Paulo para discutir a possibilidade de divulgar as

computador no Brasil, Uruguai, Argentina e ('hi/c."^]

M Entrevista do Re\crendo Jaime Wright a Samarone Lima, em 28/10/98. cuja cópia da transcrição foi 
cedida pelo entrevistador.

inclusive esses que acabavam desaparecendo aqui

encomendado pelos pai se s do Cone Sul. Então aqui, no Galeão



(omissão A rquidiocesana de e

Margii lalizados.

Então, a gente passou a ser membros também da Comissão

Arquidiocesana. O trabalho era feito iniciaimente de uma maneira informal.

através de contatos que nós tínhamos com o pessoal. Era uma época em que

coordenador deste projeto, que tinha a bênção da CNfíH, que sentia o

problema, e da recém fundada Coordenadoria Ecuménica de Serviços,

CESE. Eu também fui um dos fundadores da CESE.

Copa na Argentina. Uma das coisas que

aproveitar a Copa para denunciar o que estava acontecendo na Argentina,

já que os jornais da Argentina não podiam publicar nada sobre o que eslava

Nascia o Comité de Defesa dos Direitos Humanos para os Paises do Cone

boletim, cujo primeiro número foi publicado em junho de 1978. Seu nome foi inspirado

no Salmo 88.2 - “Ó Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti clamo, de dia e de

noite. Chegue

clamor."

Idem.
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Sul - conhecido como Clamor. Clamor não era a sigla do Comité. Era o nome do seu

começou um projeto de refugiados políticos. Eu fui convidado para ser o

a minha oração perante a lua face; inclina os teus ouvidos ao meu

a gente discutiu foi como

acontecendo.'”'2

Se eu me lembro bem, foi em 1978 exatamente nas vésperas da

Pastora! dos Direitos Humanos



O Comité marcou sua imagem através de um desenho de uma chama que

- criação do então preso político. Manoel

Cirilo de Oliveira Neto, libertado posteriormente em 1979.

Alem da chama - que indicava

vizinhos e dos familiares e amigos daqueles que estavam presos e/ou desaparecidos o

Comité também possuia um slogan: “SOLIDARIEDADE NÃO TEM FRONTEIRAS”.

Com esse slogan, o Comité percorreu todos os paises do Cone Sul. alem de ter buscado

apoio e ajuda financeira junto a organismos internacionais, como o Conselho .Mundial

de Igrejas, na figura de Charles Harper; a Anistia Internacional, Nações Unidas e Banco

Mundial.

O Clamor surgiu numa das épocas mais criticas da repressão nos paises do

Cone Sul quando, ironicamente, o Brasil suspendia a censura aos meios de comunicação

social e colhia os frutos (refugiados políticos) da exportação da tecnologia repressiva

brasileira aos paises vizinhos (especialmente Uruguai, Chile e Argentina). Na época.

aqui no Brasil, não havia nenhum grupo dedicado à solidariedade a esses países. Devido

ao constante fluxo de informações chegadas a Arquidiocese de São Paulo, trazidas,

inclusive, por refugiados políticos, não havia como escapar da responsabilidade de

denunciar as violações de direitos humanos que estavam produzindo essa imigração

Para denunciar tais violações, o boletim foi publicado em três línguas: português,

espanhol e inglês, e enviado - sem assinaturas - a 22 estados brasileiros, 23 paises

americanos e 25 países nos demais continentes.

A edição em três línguas abarcava três tipos de audiência: aos brasileiros e à

amigos dos refugiados, e às entidades européias e da América do Norte.

119

imprensa brasileira; às entidades de Direitos Humanos latino-americanas, familiares e

a esperança dos refugiados dos paises

brilha através das grades de uma prisão"’3

Ver desenho nas páginas I. 18 e 99.



Cada um dos numeros do Clamor teve uma tiragem de aproximadamente

400 em inglês.

Além do Boletim, o Clamor divulgou vários comunicados de Imprensa.

através de entrevistas coletivas.

Ao escrever uma pequena biografia do Clamor, em 1982, o Reverendo Jaime

Wright enfatizou a importância do Boletim

paises. e enumerou os três elementos essenciais na eficácia do trabalho desenvolvido

pelo Comité:

atos concretos, sem teorizações ideológicas ou partidarias;1.

orientação ecuménica, sem preocupações sectárias,2.

e o mínimo de estrutura institucional, a fim de que a equipe permanecesse ágil,

flexível e despreocupada com interesses administrativos.

Por conseguinte, não nutria aspirações hegemónicas de qualquer espécie. Na

verdade, sua intenção era desaparecer por completo, o mais cedo possível. Quando isso

acontecesse.o Comité, ao contrario do que se poderia imaginar, desapareceria feliz, pois

significaria a ocorrência de uma ou ambas situações:

Ia) a vigência plena dos direitos humanos nos paises do Cone Sul,

2a) a existência de grupos em cada país que já estavam tendo plena liberdade

de lutar contra as violações desses direitos.

A equipe do Clamor se organizou contando, sobretudo, com a dedicação de

seus três fundadores. Com o passar dos anos, novos membros foram integrados ao
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2.000 exemplares distribuídos entre 1.000 exemplares em português, 600 em espanhol e

na divulgação dos fatos ocorridos naqueles

Comité, apesar da discordância do Reverendo. Era a idéia de um grupo ágil e



pequeno, e funcionou hem.

(advogada) e o Pe Roberto Grandmaison, em 1979. Posteriormente. a partir de 1982. foi

exilados de todos os paises do Cone Sul colaboraram com informações, depoimentos.

traduções e trabalho de apoio.

dificuldade em administrar suas atividades, sentiu-se a necessidade de elaborar um

regimento interno, segundo para

supervisionar os trabalhos e o ambiente físico do escritório, administrar a tesouraria e

a

Cardeal Arcebispo, sobre o andamento dos trabalhos.

O primeiro Boletim Interno após a aprovação das Regras de Funcionamento

do Comité, datado de 08 de setembro de 1983, quatro dias depois do evento,

encaminhou as deliberações da primeira Comissão Coordenadora formada por Jaime

Wright, Jan Rocha e Roberto Grandmaison. Entre elas, estabelece datas e horários das

reuniões plenárias quinzenais e das reuniões semanais da Comissão, bem como os dias e

atividades.

Segundo os boletins internos e os relatórios anuais de atividades, os

membros do Clamor se revezavam no escritório, situado à Rua Higienópolis. 890 - sala

pessoalmente e/ou por telefone, manter a correspondência em dia, realizar atividades de
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Em 1983. o Comité já contava com uma dezena de membros. Percebendo a

horários de trabalho da secretária contratada para atender ao grupo, seu salário e

a vez de Tereza Brandão, Fermino Fecchio, Maria Auxiliadora Arantes, Maria

19, para atender aos refugiados e familiares de presos/desaparecidos politicos,

preparar a agenda das reuniões, convocar as reuniões, receber e responder

”?4. Inicialmente, ingressaram a Irmã Michael Marv Nolan

o qual haveria uma Comissão Coordenadora

correspondência e manter informados tanto os demais membros do Clamor como o

Aparecida Horta. Inge Schilling, Lilia Azevedo e João Xerri. Dezenas de refugiados e

Ibidcm.



governamentais, entre outras.

Se, por um lado, a estrutura do Clamor estava baseada apenas na existência

de uma Comissão Coordenadora e os demais membros do Comité, por outro, exercia as

seguintes macro funções:

• Administração.

• Elaboração e divulgação de publicações.

• Intercâmbio de informações c publicações

• Participação em e promoção de eventos;

• Planejamento e atuação.

caráter ecuménico, reunindo católicos e protestantes, militantes de uma causa comum: a

defesa dos Direitos Humanos e o compromisso com a solidariedade aos povos do Cone

Sul.

Paulatinamente, o Clamor ampliou seus contatos internacionais com a Igreja

Protestante, através do Conselho Mundial de Igrejas (CMI); com a Anistia Internacional,

integridade da pessoa humana.

Seu objetivo inicial foi o de dar assistência aos refugiados não reconhecidos

pelo ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Muitos deles

formulários fornecidos pelo ACNUR. sob pena de

comprometer sua segurança pessoal. Eram clandestinos civis dentro da clandestinidade

política, não sendo protegidos, portanto, pelo Estatuto dos Refugiados.
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Vinculado à Arquidiocese de São Paulo, o Clamor mantinha, contudo, um

e com outros organismos congéneres na preservação comum da dignidade e da

não podiam preencher os

divulgação das denuncias e promover gestões junto a instituições e orgãos



o propósito de

resolver os inúmeros problemas de saúde, trabalho, ocupação e moradia com os quais se

defrontavam os refugiados:

várias razões, não queriam ser reconhecidas pelo Clamor, pelo ACNUR

queriam ficar no Brasil. Porque ser reconhecido pelo ACN! rR queria dizer

que você leria que ir para a Europa. O Brasil não linha, não permitia o

refugiado ficar. Foi só posterior de toda uma lula do Clamor e de outras

dizer que a pessoa tinha que ir para a Europa, e muitas vezes você tinha

estava ainda em perigo.

necessidade montada para este pessoal. Achar casa, achar emprego, achar

denúncias colhidas no contato com os refúgiados e as que chegassem ao conhecimento

nacionais atuantes na mesma área: Servicio Paz y Justicia (Uruguai); Abuelas e Madres

de Plaza de Mayo (Argentina); Viçaria de Solidaridad (Chile), entre outras
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clandestino. (...) Então... basicamente o Clamor começou a responder a uma

entidades de mudar a questão de refúgio no Brasil. Não tinha. Ouem vinha e

uma preocupação com o pessoal que vinha chegando desses países, e por

da equipe; e, segundo, do estabelecimento de contatos com entidades internacionais e

foi reconhecido como refugiado, era obrigado a sair do Pais. Isso queria

“O primeiro boletim do Clamor saiu e começa o Clamor com

(Houve uma pequena confusão na hora de falar o nome da entidade/. E

e não queria ir para a Europa, então ficava

Essa assistência se materializou em ajuda prática, com

Entrevista da Irmã c Dra. Michael Man Nolan a Samarone Lima. s/d. transcrita nos dias 17 e 18/06/99. 
cuja copia foi cedida pelo entrevistador.

escola para as crianças. E denunciando as violações. ”55

gente que chegava e não sabia do resto da família. Ou o resto da família

A este objetivo se somaram, primeiro, os de divulgação de todas as



Durante todos estes anos, a equipe do Clamor procurou divulgar ao máximo

todas as denuncias recebidas, depois de terem sido devidamente fundamentadas, através

tratados, podemos citar: documento especial sobre cada um dos paises do Cone Sul.

enfocando as violações dos Direitos Humanos; a luta do povo para denunciar e derrotar

os regimes militares implantados; a situação das prisões e o tratamento dado aos presos;

edição especial sobre a opressão sofrida pelos sindicatos no Cone Sul; número sobre a

Bolívia depois do golpe militar, em 1980. Além destas edições especiais, o boletim

serviu de intercâmbio com entidades congéneres para estabelecer uma rede de

solidariedade em prol das vitimas da opressão militar.

O Clamor convocou, ao longo de sua existência, muitas entrevistas coletivas

de imprensa para denunciar o que pouquíssimas pessoas conheciam. Muitos jornalistas

colaboraram e ajudaram a divulgar, nacional e internacionalmente, a tragédia que se

abateu sobre os povos do Cone Sul nas décadas de 70 e 80. Para manter o boletim, o

Latino-Americano tinha muito interesse em denunciar as violações, porque o Conselho

O Clamor fez pressão sobre os governos do Cone Sul para libertarem presos

políticos e publicou, na imprensa argentina, matérias pagas solicitando informações

paradeiro de desaparecidos e fazer contatos com perseguidos; participou, também, de
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Comité recebia “uma pequena verba do ('onselho Mundial de Igrejas. () departamento

sobre crianças desaparecidas. Enviou seus membros em missões, às vezes arriscadas, aos

paises mantidos sob regimes militares para visitar presos, descobrir informações sobre o

se relacionava e ainda se relaciona com essas entidades [de Direitos Humanos] no

legislação pertinente aos

de seu boletim. Foram publicados 17 números, ao longo de doze anos. Entre os assuntos

refugiados; denuncia completa das violências praticadas na

Uruguai, na Argentina e no Chile.”*'



entidades de Direitos Humanos, duas reuniões vitais no contexto da luta contra as

uma segunda reunião na qual participaram entidades de todos os países do Cone Sul com

a finalidade de aprofundar melhor seu papel e principais tarefas na luta para contrapor-se

aos dogmas da Doutrina de Segurança Nacional (DSN)

Dois fatos merecem

pela equipe: o Comité entregou ao presidente norte-americano. Jimmy Cárter, uma lista

de desaparecidos políticos brasileiros, quando ele visitou o Brasil, no final de 1978; e,

entregou ao Papa João Paulo II uma lista de desaparecidos políticos dos diferentes países

do Cone Sul, em sua primeira visita ao Brasil, em 1980.

Um dos trabalhos que mais prendeu a atenção de todos da equipe do Clamor

foi a elaboração da lista de desaparecidos da Argentina. Seu objetivo foi mostrar que

cada um dos milhares de desaparecidos era uma mulher, um homem, uma criança, pai,

mãe ou filho, com identidade, e não um numero, ou pior, uma abstração. Esse trabalho

teve a duração de dois anos, e contou com a colaboração de vários refugiados

denúncias de tortura

estado civil, o lugar e a data sua prisão.
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ser destacados para ilustrar o tipo de trabalho realizado

preenchimento em qualquer língua. A idéia foi a de se personalizar os desaparecidos e

concentração argentinos, mais especificamente daquele conhecido como "La Cacha"; e

de se ter uma referência mais concreta sobre sua idade, sua profissão, sua família, seu

Em 1980, foi elaborada uma fícha-padrão para coleta de informações e

perseguições políticas e às suas famílias. O Comité organizou, juntamente com outras

e desaparecimentos, estruturada de forma a permitir seu

Entrevista dc Jaime Wriglit a Samaronc Lima.

ditaduras militares: uma, com algumas vitimas sobreviventes dos campos de

muitas missões internacionais para prestar sua solidariedade "in loco" as vitimas de



A sistematização desses dados deu origem ao livro “Desaparecidos en la

Argentina” (Disapeared in Argentina), publicado em 1982. O livro, editado em espanhol

Argentina

A publicação dessa edição especial sobre desaparecidos na Argentina foi

fruto de testemunhos orais e escritos recebidos durante anos pela Arquidiocese de São

colaboração das oito entidades de Direitos Humanos da

Argentina

Assembléia Permanente pelos Direitos Humanos - APDH;1.

2 Abuelas de Plaza de Mayo (Avós da Praça de Maio),

3. Centro de Estudos Legais e Sociais - CELS,

Familiares de Detidos e Desaparecidos por Razões Políticas;4.

5. Liga Argentina pelos Direitos do Homem,

6. Madres de Plaza de Mayo (Mães da Praça de Mayo):

7. Movimento Ecuménico pelos Direitos Humanos,

Serviço de Paz e Justiça - SERPAJ.8.

Comprometido desde sua fundação com a denuncia dos crimes das ditaduras

do Cone Sul, ao publicar esse livro, o Comité objetivava impedir que essa prática e

violência continuassem.

Sua repercussão levou

Desaparecidos Políticos, organizada na Argentina a partir da posse do presidente eleito

Raúl Alfonsin, no inicio de 1984, a solicitar do Clamor subsídios sobre os desaparecidos

elencados no livro, a fim de aprofundar suas investigações e descobrir seu paradeiro.
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e em inglês, reuniu, em suas 416 paginas, informações de 7.791 desaparecidos na

Paulo, contando com a

a CONADEP, Comisión Nacional de los



0 trabalho de elaboração da lista dos desaparecidos permitiu ao grupo

aprofundar uma pesquisa que havia iniciado a partir de denúncias muito sérias a respeito

de “crianças desaparecidas”. Foi constatada que a barbárie tinha caído num nivel

hora do parto para depois matá-las e traficar os bebés. Isto sem falar nas crianças que

foram sequestradas junto com seus pais na ocasião da prisão dos mesmos. Chegou-se a

uma compilação comprovada de cento e sessenta e três casos.

contato com um grupo de

senhoras conhecido como “As Avós da Praça de Maio” (Abuelas de Plaza de Mayo\

política de seus filhos e filhas, começaram sua própria luta pela defesa da vida e do

direito a uma família o direito de manter unidos os membros oriundos do mesmo

sangue. Elas se tornaram “o calcanhar de Aquiles” da ditadura militar ou, melhor, do

modelo sócio-político que os militares quiseram implantar na Argentina. Essas avós

ficaram conhecidas no mundo inteiro pela sua exigência ferrenha de voltar a ter o

casos dessas crianças e colaborou na solução de vários deles, como por exemplo o caso

de “Anatole e Victoria Eva Lucia”: crianças uruguaias sequestradas junto com seus pais

na Argentina, deportadas ilegalmente para o Chile, onde o Clamor os achou na cidade de

Valparaíso. Os pais dessas crianças foram mortos nos porões da ditadura argentina

A localização de Anatole e Vicky desencadeou uma reação em cadeia na

tentativa de localização de outras crianças desaparecidas. Cartas, denúncias, telegramas

Clamor denunciasse outros desaparecimentos.
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chegaram de vários países do Cone Sul, fazendo apelos, fornecendo dados para que o

raramente atingido pela pessoa humana: sequestrar mães grávidas, torturá-las, esperar a

Esse trabalho permitiu ao Comité entrar em

fundado em 1979. Estas mulheres, muitas vezes completamente desligadas da luta

convívio com seus netos e netas. O Clamor realizou muitas diligências para apurar os



As entidades de Direitos Humanos da Argentina; a Comissão Chilena de

Direitos Humanos, a Fundação de Ajuda Social das Igrejas Cristãs (FASIC) e a Viçaria

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, do Paraguai, estreitaram suas relações com

o Clamor

O Clamor também atuou dentro do Brasil: deu o alarme quando os

refugiados uruguaios Lilian Celiberti. seus dois filhos e Universindo Dias foram

sequestrados em Porto Alegre

situação deplorável dos brasiguaios

expulsos ou foragidos do Paraguai, através de ajuda financeira conseguida no exterior,

junto à Christian Aid, para a jornalista de Campo Grande (MS), Maria Cácia Cortêz

Ferreira. desenvolver o projeto “Brasiguaios: os refugiados que desconhecemos”,

durante os anos de 1988 e 1989.

Chegou-se a comentar que o Clamor era constituído de um batalhão de

funcionários e que tinha um equipamento ultra-sofisticado para conseguir este resultado

palpável e eficaz:

enorme, com um monte de gente trabalhando. Era um grupo pequeno, você

está vendo aqui, de voluntários, que fizeram um trabalho sem recursos,

antes do computador, tudo isso, internet, nada disso, e sem grandes recursos

para fazer alguma coisa. Tanto que, por exemplo, a lista dos desaparecidos

que a Comissão Especial da Argentina fez, a Comissão usou como base o

Entrevista da Dra. Michael Nolan a Samaronc Lima.
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de Solidariedade do Arcebispado de Santiago, do Chile, o Comité de Igrejas e a

Além desses casos, denunciou a

nosso trabalho. E ele difere em pouco da lista que o Clamor tinha feito.”'1

a gente /as pessoas/ achava que a gente tinha um prédio



Em fins de 1983. o Clamor editou, pela segunda vez. o Calendário de

anteriormente relacionadas como desaparecidas.

Também em dezembro de 1983, no Boletim n° 15 comemorativo do 5o

aniversário de atividades do Clamor - foi publicada uma minuciosa informação sobre

crianças desaparecidas. Elencando as crianças e as mães grávidas, ha um total de 163

crianças desaparecidas Destas 163, em dezembro de 1983, 17 já haviam sido

localizadas

A situação das crianças encontradas variava de um para outro caso. Anatole

e sua irmã estavam bem. com seus pais adotivos e vinculados a avó. no Uruguai. Houve

vários casos de crianças que estavam bem com seus pais adotivos. Várias foram

reintegradas a suas famílias, e outras, foram doadas a militares da repressão. De acordo

com relatos, havia lista de adoções nos presídios para os bebés que viessem a nascer das

inúmeras mulheres que foram presas grávidas. Nesses casos, muitas crianças foram

doadas a militares como prémio, pelos seus serviços na repressão como “troféus de

guerra”.

os

instrumentos de proteção a criança e à mãe grávida foram feridos em seu âmago.

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, publicada em 20 de

novembro de 1959, foi desrespeitada em todos os seus 10 principios e na sua exposição

de motivos:

humanidade deve á criança o melhor de seus

esforços, ASSIM, A ASSEMBLEIA GERAL PROCLAMA esta Declaração

dos Direitos da Criança, visando a que a criança tenha uma infância feliz e
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“Iz.s/o que a

Crianças Desaparecidas, para o ano de 1984, já com 12 crianças localizadas.

As histórias das crianças desaparecidas foram tragicas. Todos



possa gozar, em seu próprio beneficio e no da sociedade, os direitos e as

liberdades aqui enunciados e apela a que os pais, os homens e as mulheres

e

observância mediante medidas legislativas e de outra

natureza, progressivamente instituídas, de conformidade com os seguintes

principias:

direitos enunciados nesta

Declaração. Todas as crianças, absohnamente sem qualquer exceção, serão

credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça.

qualquer outra condição, quer

sua ou de sua família.

ser-lhe-ão

proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a

social, de forma sadia e normal e em condições de Uberdade e dignidade.

este objetivo levar-se-ão em conta,

sobretudo, os melhores interesses da criança.

Principio 3o - Desde o nascimento, toda criança terei direito a um nome e a

Somente estes 3 primeiros princípios dão a medida do desrespeito total

Argentina contra os próprios argentinos; contra
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uma nacionalidade.

perpetrado pelas forças de repressão na

empenhem pela sua

nacional ou social, riqueza, nascimento ou

ou de outra natureza, origemcor, sexo, língua, religião, opinião política

fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e

Na instituição de leis visando a

- A criança gozará de proteção especial ePrincipio 2o

autoridades locais e os Governos nacionais reconheçam estes direitos e se

as organizações voluntárias, as

Principio 1" - A criança gozará de lodos os

em sua qualidade de indivíduos,



uruguaios, chilenos, bolivianos e de tantas outras nacionalidades que tiveram seus filhos

sequestrados, mortos e desaparecidos na Argentina.

Declarações. Convenções. Protocolos e Pactos internacionais que se referem ao cuidado

e assistência à criança e às mães antes e depois do parto:

Declaração dos Direitos da Criança;1.

Declaração Universal dos Direitos Humanos;2

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos:3

Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais;4.

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem;5.

Convenção Americana sobre Direitos Humanos,6.

Convenção de Genebra sobre proteção de pessoas civis em tempo de guerra,7.

Protocolo da Convenção de Genebra para proteção das vítimas da guerra (Protocolos8.

1 e II);

Declaração sobre a proteção da mulher e da criança em estados de emergência ou de9.

conflito armado

Entre os direitos feridos podemos citar:

Medidas especiais de proteção, cuidado e assistência a crianças e às mães antes e1.

depois do parto,

Direito da criança à sua legitima familia,2.

Direito da criança de ficar sob a proteção e cuidado dos seus familiares, até em casos

de detenção.

Direito da criança de ser registrada e de receber um nome logo após seu nascimento,4.

Direito da criança de receber nome do pai e/ou da mãe;5.
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Além deste instrumento, a repressão na Argentina violou mais 8



e
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Latina - CEAAL através da apresentação de um trabalho minucioso sobre o auxílio 

prestado pelo Clamor na busca das crianças desaparecidas na Argentina. O evento 

contou com a participação de 84 representantes de 16 países, que ficaram indignados 

com o relato de Dodora sobre o que ocorria naquele pais.

Em 1983 e 1984, o Comité participou ativamente da “Semana dos 

Desaparecidos”, organizada pelo Comité Brasileiro de Solidariedade, do qual Wright e 

Greenhalgh também faziam parte.

Essas violações foram alvo de inúmeras discussões, tanto internamente na

Arquidiocese de São Paulo, entre as

6 Direito da mulher gravida a proteção desde o momento da concepção.

7. Proibição da pena capital a mulher grávida;

entidades que ah localizadas — Clamor, Comissão 

de Pastoral Arquidiocesana dos Direitos Humanos e Marginalizados, Centro de Direitos 

Humanos Santo Dias quanto externamente, através da participação de seus integrantes 

em eventos nacionais e internacionais

Ainda em 1984, o Clamor foi representado pelo Pe. Roberto Grandmaison e 

Fermino Fecchio no “Encontro de Solidariedade com o Paraguai”, em Foz do Iguaçu, no 

mês de agosto. Durante o Encontro, foram feitos muitos contatos com entidades de 

Direitos Humanos, entre elas, a Comissão Permanente de Familiares de Desaparecidos 

Assassinados do Paraguai, para a qual o Clamor contribuiu com ajuda financeira.

No mês seguinte, foi a vez de Maria Auxiliadora Arantes (conhecida por 

Dodora), representá-lo no Seminário Latino-Americano de Educação para a Paz e os 

Direitos Humanos”, promovido pelo Conselho de Educação de Adultos na América

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto



Ainda nesse ano. Fermino Fecchio apresentou trabalho sobre o Comitê.

desde a sua criação em 1978. no “Congresso Ibero-Americano de Organizões de Direitos

Humanos”. em Zaragoza/Espanha.

Em fevereiro de 1985. o Clamor promoveu em São Paulo um “Seminário

sobre o Papel das Entidades de Direitos Humanos na Atual Conjuntura Politica. Social e

Econômica dos Países do Cone Sul”, com a participação de entidades de direitos

humanos desses paises

Nesse encontro foi constatado que, mesmo nos paises onde se procedia a

transição para a democracia, permanecia vigente a Doutrina da Segurança Nacional e os

aparelhos de repressão política não foram totalmente desmantelados, demostrando que

não se observava qualquer mudança na estrutura e natureza do Estado, que continuava a

serviço das elites, conforme havia sido diagnosticado no Boletim CLAMOR n° 3. de

outubro de 1978, em seu editorial intitulado “Segurança Nacional, Repressão e Puebla”

(P-2):

“Há uma relação direta entre a busca de um clima político estável e os

investimentos estrangeiros nos paises do terceiro mundo. A condição 'sine

qua non ’ dos investimentos de multinacionais é o tal chma político estável.

Por igual modo existe uma relação direta entre a Doutrina de Segurança

Nacional (DSN) e um clima político estável. A DSN è invocada toda a vez

que aparecem reivindicações operárias, movimentos estudantis, oposições

políticas. Tudo que tende a perturbar a estabilidade política será, por

definição, contra a segurança nacional.

Prevalece, por conseguinte, uma relação direta entre a repressão existente

na maioria dos paises latino-americanos e a DSN. Av violções dos direitos



desumanos os regimes de força têm chegado a pretexto de salvaguardarem

a segurança nacional.

O capital estrangeiro para o desenvolvimento dos nossos países só e atraído

quando há clima político estável. Esse clima político só se consegue e se

conseqenté violação dos direitos humanos. A

repressão se justifica pela DSN. A DSN se coloca, assim, a serviço de

serviço das mais puras aspeiraçòes

nacionalistas, tais como o controle dos nossos próprios recursos naturais

para o nosso próprio usufruto. Acobertados por

pecados: golpes de estado, perseguições, encarceramentos, torturas,

quais foram apresentadas no “IV Encontro Nacional de Direitos Humanos”, em Recife

(janeiro de 1986). Entre as sugestões, estava a aplicação das convenções internacionais

sobre os direitos humanos e a suspensão de relações diplomáticas com países que violam

esses direitos.

promoção de Cursos na área, entre os quais o “Curso de Direitos Humanos", realizado

na PUC/SP (1986), em co-promoção com o Instituto de Estudos Especiais (1EE), e o

“Curso de Formação, Fé e Politica”, realizado em conjunto com o Centro Santo Dias e a
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uma pretensa luta anti-

0 Clamor também encaminhou várias reivindicações para a Constituinte, as

comunista, os ideólogos da segurança nacional justificam lodos os seus

garante pela repressão e

desterros, e outras violações dos mais sagrados direitos humanos

interesses alienígenas e não a

Ao longo de sua existência, o Clamor também foi responsável pela

humanos que denunciamos nestas paginas atestam a que extremos

Comissão Arquidiocesana de Pastoral de Direitos Humanos e Marginalizados, com o



processo politico-econômico-social do Brasil.

politica do Cone Sul. o grupo chegou a conclusão de que os objetivos iniciais que

provocaram sua fundação haviam sido atingidos. É certo que milhares de pessoas

continuavam desaparecidas, quase todos os responsáveis pela repressão continuavam

livres, a verdade sobre estes anos sombrios ainda precisava ser recuperada, no entanto, o

Clamor nasceti para preencher um espaço numa situação de emergência e. bem ou mal.

não precisavam mais de um porta-voz

Graças à luta quase heroica de muita gente, os militares deixaram o poder

politico nas mãos da sociedade civil. Isto não queria dizer que os problemas da

violência, pobreza e injustiça social haviam terminado.

Segundo o Clamor, ocorrera uma mudança do enfoque dos problemas. Os

países latino-americanos continuavam a ser governados por uma classe dirigente, porém

dominação sobre as demais classes sociais.

De acordo com os membros do Comité, a Doutrina de Segurança Nacional

na América Latina estava sendo substituída, gradativamente, por uma outra, a chamada

Doutrina dos Conflitos de Baixa Intensidade. Algumas diferenças fundamentais existiam

entre as duas teorias de dominação social, como podemos constatar no documento que

explica o encerramento oficial das atividades do Comité:

censura à imprensa.
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“Na Doutrina de Segurança Nacional, o Estado tem papel de interventor. Dai a

as entidades de Direitos Humanos, em cada pais do Cone Sul, recuperaram este espaço e

objetivo de aprofundar, à luz do Evangelho, o papel da ação pastoral da Igreja no

com uma fachada de governo civil, que não queria perder seus privilégios e sua

Após muita reflexão, muita troca de idéias sobre a conjuntura social e

o fechamento das casas legislativas. a cassação dos



conflitos sociais são considerados como fatos políticos. O Estado é o repressor

du elo das massas.

Na Doutrina dos Conflitos de Baixa Intensidade, o Estado passa a ser magistrado.

neutro. Estimula-se que

partes envolvidas. As questões sociais não têm caráter político. A imagem dos

opinião pública é construída pela mídia, realçando

condutas morais. A sociedade civil não se institucionaliza em suas organizações

que, nesta Doutrina dos Conflitos de Baixa Intensidade, não são legitimadas nem

consideradas.

A organização social se enfraquece quando somente

sociais têm vez no cenário das decisões políticas. As organizações de hase ficam

no dilema entre existir e não interferir na tomada de decisões ou se auto-

dissolver. Nesia Doutrina, a Política é atividade desprezível. As eleições são

tratadas como fatos sociais não significativos. E as diferenças entre as propostas

político-partidárias são desprezadas. É a prevalência dos atributos pessoais sobre

as ideias políticas.

A transição entre a Doutrina de Segurança Nacional e a Doutrina dos Conflitos
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mandatos dos parlamentares de oposição, a repressão policial-militar política aos

de Baixa Intensidade obriga os movimentos sociais e as

diretamente entre as partes. E o Eslado-espectador, sem deveres sociais, que se

organizações de base a

que fazem oposição, considerados como subversivos. Nesta Doutrina, todos os

as grandes corporações

desideologiza. Não se debate idéias e concepções. Confrontam-se costumes e

a solução entre os conflitos sociais seja produzida

governantes perante a

caracteristicas e costumes pessoais e não pelas decisões políticas. Tudo se

absolve de suas responsabilidades e que passa a administrar os conflitos entre as



reestudarem

locais, fazendo-as desempenharem

latino-americanos não puderam. Agora, traia-se de recuperar toda a verdade

Frente a toda essa conjuntura, o Clamor que sempre se colocou a serviço

daqueles que não tinham voz nem vez interrompeu suas atividades, no ano de 1991.
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através do espaço conquistado em

o seu pape! no cenário social, reforçando as organizações de base

o papel que durante os regimes militares

cada país ''’5*

58 CLAMOR: Uma históna de solidariedade. 1991.



QUADRO DE ARRANJO DO FUNDO CLAMOR



DESCRIÇÃO DO FUNDO CLAMOR

GRUPO COMISSÃO COORDENADORA

SUBGRUPO 1 - ADMINISTRAÇÃO

1. SERIE AGENDAS ANUAIS DE COMPROMISSO

Datas-limite: 1985-1989

e

2. SERIE ANOTAÇÕES DE GASTOS

Datas-limite: 1979-1983 Quantidade: 85 documentos

3. SÉRIE ATESTADOS

Datas-limite: sem data
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Quantidade: 5 documentos

Caracterização: A série compõe-se de agendas com anotações de compromissos 

telefonemas recebidos pelo Comité

Ordenação: Cronologica

Notação: FClamor Cx. 1 Dl a 5

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de atestado informando intervenção consular para 

auxiliar e proteger familiares de presos/desaparecidos políticos na Argentina.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 1 D92

Observações: Existem documentos em francês.

Caracterização: A série compõe-se de anotações manuscritas dos gastos mensais com 

telefone, combustível, material de escritório e pequenas despesas efetuadas pelos 

integrantes do Clamor.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 1 D6 a 91



4. SÉRIE AVISOS DE CRÉDITO

Datas-limite: 1980

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx 1 D93

5. SÉRIE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA

Quantidade: 17 documentosDatas-limite: 1979-1988

6. SERIE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIAR1A

Datas-limite: 1980

Datas-limite: 1979-1984
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Quantidade: 1 documento

Caracterização: A serie compõe-se de bilhete de passagem rodoviária nacional, contendo 

origem, destino, data e horário da passagem.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 1 Dl 11

7. SÉRIE CANHOTOS DE TALÕES DE CHEQUES
Quantidade: 26 documentos

Caracterização: A série compõe-se de canhotos de talões de cheques utilizados pelo 

Clamor no pagamento de suas despesas, contendo informações sobre número e valor do 

cheque, data e objetivo da despesa.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 1 Dl 12 a 137

1 Quantidade: 1 documento
1___________________________________

Caracterização: A série compõe-se de aviso de crédito em conta corrente, contendo 

nomes do Banco e do creditado: natureza, local e data da operação, bem como assinaturas 

autorizadas.

Caracterização: A série compõe-se de bilhetes de passagens aéreas nacionais e 

internacionais, de diversas companhias, contendo nome do passageiro, origem, destino, 

data e horário da viagem, e número do vôo.

Ordenação: Cronologica

Notação: FClamor Cx. 1 D94 a 110

Observações: Existem documentos em espanhol.



8. SÉRIE CARTAS ABERTAS

Datas-limite: 1985 Quantidade: 5 documentos

9. SÉRIE CARTÕES POSTAIS

Datas-limite: sem data

Datas-limite: sem data
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Caracterização: A série compõe-se de cheque em branco, não utilizado, assinado por 

dois membros do Clamor.

Ordenação: Cronologica

Notação: FClamor Cx. 1 D138 a 142

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 1 documento e 219 cópias

Caracterização: A série compõe-se de cartões postais co-produzidos pelo Clamor e pelas 

Abuelas de Plaza de Mayo. em campanha pelas crianças argentinas desaparecidas.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 1 D143

Observações: Existem documentos em espanhol.

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 1 D144

Quantidade: 2 documentos

Caracterização: A série compõe-se de cheques assinados por dois membros do Clamor, 

cancelados devido ao seu preenchimento incorreto.

Ordenação: Numérica

Notação: FClamor Cx. 1 D 145 a 146

10. SERIE CHEQUES ASSINADOS EM BRANCO

Quantidade: 1 documento

11. SERIE CHEQUES CANCELADOS

Datas-limite: sem data

Caracterização: A série compõe-se de cartas abertas aos povos argentino, chileno e 

i uruguaio, manifestando repudio aos governos militares e a violação dos Direitos 

Humanos.



12. SÉRIE CONTAS TELEFÓNICAS

Datas-limite: 1980-1981

13. SÉRIE CONTRATOS DE CÂMBIO

Datas-limite: 1980-1988

14. SÉRIE CONTROLES DE TELEFONEMAS INTERURBANOS
Datas-limite: 1980-1981

15. SÉRIE CONTROLES DIÁRIOS DE DÉBITO E CRÉDITO

Datas-limite: 1979-1980
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Ordenação: Cronológica

| Notação: FClamor Cx 1 D147 a 158

'Quantidade: 12 documentos
I__________________________________________ l

Caracterização: A série compõe-se de contas telefónicas em nome de James Nelson 

Wright (Jaime Wright), contendo número do telefone, datas, horários e locais das ligações 

interurbanas.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 1 D 180 a 190

Quantidade: 6 documentos e 1 copia

Caracterização: A série compõe-se de contratos bancarios de compra e venda de moeda 
estrangeira. '

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 1 D 159 a 164 i

Quantidade: 11 documentos

Caracterização: A série compõe-se de planilhas de controle diário das despesas e receita 

do Clamor, informando sua natureza, data e valor do movimento

Quantidade: 15 documentos

Caracterização: A série compõe-se de fichas para controle de telefonemas interurbanos, 

informando número e local do telefone chamado, dia e horário da ligação, nome do 

responsável pelo telefonema.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 1 D 165 a 179



16. SERIE CONTROLES INTERNOS DE DESPESAS

Datas-limite: 1980

18. SÉRIE CORRESPONDÊNCIA

Datas-limite: 1978-1991
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Quantidade: 2 documentos

Caracterização: A série compõe-se de documentos-cópias de cheques emitidos pelo 

Clamor, informando o valor em números e por extenso, nome do creditado, local, data e 

assinatura do(s) responsável (veis) pela conta.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 1 D 194 a 195

Quantidade: 3 documentos

Caracterização: A série compõe-se de planilhas de controle das despesas realizadas, 

informando sua natureza, data e valor do movimento.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 1 D 191 a 193

17. SÉRIE CÓPIAS DE CHEQUES

Datas-limite: 1979-1983

Quantidade: 4.202 documentos e 31 

cópias

Caracterização: A série compõe-se de bilhetes, cartas, cartões, circulares, telegramas, 

tendo como remetentes/destinatários membros do Clamor, dirigentes e integrantes de 

entidades nacionais e internacionais de Direitos Humanos, governantes, políticos e 

religiosos. Por vezes uma mesma correspondência trata de inúmeros assuntos, entre eles: 

convites e orçamentos para eventos, comentários sobre eventos internacionais, campanhas 

em defesa dos Direitos Humanos, situação dos países do Cone Sul, análise da situação 

sócio-política dos países sul-americanos, situação dos regimes militares, orçamentos e 

encaminhamento de capital recebidos mensalmente para realização de projetos, custo de 

publicações, campanhas pela localização de crianças e desaparecidos políticos em geral, 

legislação do estrangeiro e dos refugiados, atuação da Igreja nos países do Cone Sul. 

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 2 Dl a 1054; Cx. 3 Dl a 769, Cx. 4 Dl a 625; Cx. 5 Dl a 717; Cx.

6 Dl a 540; Cx. 7 Dl a 497

Observações: Existem documentos em espanhol, inglês, francês e italiano.

11843683
Caixa de texto



19. SÉRIE DIRETÓRIOS DE ENTIDADES DE DIREITOS HUMANOS

Datas-limite: 1982-1990

20. SERIE ENVELOPES

Datas-limite: 1985

21. SERIE EXTRATOS DE CONTA CORRENTE

Datas-limite: 1979-1984

22. SÉRIE FATURAS COM DUPLICATAS

Datas-limite: 1980-1988
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Ordenação: Cronológica

: Notação: FClamor Cx. 7 D 498 a 504

Observações: Existem documentos em espanhol e em inglês.

: Ordenação: Alfabética por remetente

Notação: FClamor Cx. 8 Dl a 5

Quantidade: 75 documentos e 1 cópia

Caracterização: A série compõe-se de extratos mensais de conta corrente para 

conferência da movimentação bancária, informando número da conta corrente, data, 

natureza e saldo da movimentação.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 8 D6 a 80

Quantidade: 5 documentos

Caracterização: A série compõe-se de envelopes remetidos com correspondência ao 

Clamor, guardados para atualização do cadastro de Entidades, contendo nome e endereço 

dos remetentes.

Quantidade: 35 documentos

Caracterização: A série compõe-se de faturas de vendas de passagens aéreas, contendo 

duplicata em anexo.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 8 D 81 a 115

Quantidade: 7 documentos

Caracterização: A série compõe-se de publicações e listagens com histórico, endereço, 

telefone, horário de funcionamento e objetivos principais de entidades de Direitos 

Humanos do mundo inteiro.



23. SERIE FICHAS DE CONTROLE DE CONTAS CORRENTES

Datas-limite: 1979-1983

24. SERIE FICHAS DE CONTROLE DE DESPESAS

Datas-limite: 1979 Quantidade: 1 documento

Notação: FClamor Cx. 8 D122

25. SÉRIE FICHAS DE DÉBITO

Datas-limite: 1983

26. SERIE FICHAS DE REGISTRO DE DESPESAS

Datas-limite: 1983-1987
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Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 8 Dl 16 a 121

Caracterização: A série compõe-se de fichas elaboradas pela Mitra Arquidiocesana para 

o controle das despesas com as entidades vinculadas, contendo nome da entidade, data, 

naturez e valor da despesa.

Ordenação: Não há.

Quantidade: 2 documentos

Caracterização: A série compõe-se de fichas de débito bancário para pagamento de talão 

de cheque.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 8 D123 a 124

Quantidade: 136 documentos

Caracterização: A serie compõe-se de fichas elaboradas pelo Clamor para o controle dos ! 

gastos efetuados, contendo relação das possíveis despesas (telefone, combustível, correio, i 

material de escritório, entre outros), data e valores.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 8 D125 a 260

Quantidade: 6 documentos

Caracterização: A série compõe-se de fichas elaboradas pela Mitra Arquidiocesana para 

o controle das contas correntes de suas entidades vinculadas, como Clamor e Comissão de 

Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados, contendo nome da entidade, número da 

conta corrente, data e valores retirados.



27. SÉRIE LISTAS DE AUTORIDADES

Datas-limite: sem data Quantidade: 1 documento

Notação: FClamor Cx. 8 D261

28. SÉRIE LISTAS DE CONVIDADOS

Datas-limite: sem data Quantidade: 1 documento

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 8 D262

SÉRIE29. LISTAS DE ENDEREÇOS DE ENTIDADES DIREITOSDE
HUMANOS

Datas-limite: sem data Quantidade: 1 documento

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 8 D263

Datas-limite: sem data

Notação: FClamor Cx. 8 D264 a 265
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Caracterização: A serie compõe-se de lista de endereços de entidades de Direitos

Humanos nacionais e internacionais. \

Caracterização: A série compõe-se de lista de pessoas a serem convidadas para reunião 

do Clamor.

Caracterização: A série compõe-se de listas das publicações não periódicas e periódicas 

recebidas de entidades de Direitos Humanos da Argentina.

Ordenação: Alfabética

Caracterização: A série compõe-se de lista contendo nomes e cargos exercidos por 

autoridades do governo, bem como endereço para correspondência.

Ordenação: Não há

30. SÉRIE LISTAS DE PUBLICAÇÕES RECEBIDAS

Quantidade: 2 documentos e 2 cópias



31. SÉRIE MINUTAS DE CARTA

Datas-limite: sem data

Notação: FClamor Cx. 8 D266

32. SÉRIE MODELOS DE FORMULÁRIOS PARA DENÚNCIAS

Datas-limite: sem data

caso.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 8 D267

I 33. SÉRIE NOTAS DE DÉBITO

Datas-limite: 1979-1988

34. SERIE NOTAS DE ENTREGA

Datas-limite: sem data
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Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de modelo de formulário elaborado pelo Clamor para 

o registro de denúncias de sequestros, desaparecimentos e prisões ilegais, contendo 

informações pessoais (nome da vítima, filiação, data de nascimento, idade, estado civil, 

endereço e profissão), espaço para colagem de fotografia da vitima, dados sobre o 

denunciante (nome, parentesco com a vítima, endereço) e campo destinado ao relato do

Quantidade: 31 documentos e 5 cópias

Caracterização: A série compõe-se de notas de débito referentes à venda de passagens 

aéreas a faturar, informando o número da fatura e da duplicata, o prazo de vencimento e o 

valor total a ser pago.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 8 D268 a 298

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 8 D299

Quantidade: 1 documento e 1 cópia

Caracterização: A série compõe-se de minuta de carta endereçada

Ordenação: Não há.

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A serie compõe-se de notas de entrega de passagens aéreas em 

domicílio.



35. SERIE NOTAS FISCAIS

Datas-limite: 1979-1988

36. SÉRIE NOTAS OFICIAIS

Datas-limite: sem data

Datas-limite: 1982

Datas-limite: sem data
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Quantidade: 338 documentos e 12 cópias

Caracterização: A série compõe-se de notas fiscais de venda de passagens aéreas, 

combustível, alimentação, hospedagem, material de escritório e serviços de gráfica.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 8 D300 a 637

38. SÉRIE PAPEL TIMBRADO EM BRANCO
Quantidade: 1 documento e 2 cópias

Caracterização: A série compõe-se de folha de papel sulfite tamanho oficio, com timbre 

e endereço do Clamor.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 9 D4

37. SÉRIE ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de orçamento de serviço gráfico para a diagramação e 

impressão de folhetos e cartões postais produzidos pelo Clamor.

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 9 D3

Quantidade: 2 documento

Caracterização: A série compõe-se de notas oficiais encaminhadas pelo Clamor a 

entidades de Direitos Humanos, denunciando a postura do governo argentino em 

considerar juridicamente mortos os desaparecidos daquele pais, e protestando contra a 

Doutrina de Segurança Nacional, a impunidade e o terrorismo oficial.

Ordenação: Alfabética

Notação: FClamor Cx. 9 Dl a 2

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês.



39. SERIE RECIBOS

Datas-limite: 1979-1988

40. SÉRIE RECIBOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Datas-limite: 1979-1988

Datas-limite: 1984
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Quantidade: 205 documentos

Caracterização: A série compõe-se de recibos de venda de materiais de escritório, 

serviços de fotocópias de documentos, gastos com alimentação, correio, combustível e 

outras despesas.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 9 D5 a 209

Quantidade: 149 documentos

Caracterização: A série compõe-se de comprovantes de recibo de depósito bancario, 

contendo o numero da conta, data e valor depositado.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 9 D210 a 358

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 9 D360 a 391

41. SÉRIE RELAÇÕES DE GASTOS COM VIAGENS

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de relação discriminada dos gastos com transporte, 

alimentação e hospedagem durante viagem.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 9 D359

42. SERIE RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Datas-limite: 1979 | Quantidade: 32 documentos
______________________________________ i___________________________________  
Caracterização: A serie compõe-se de relatorio de prestação de contas de viagens 

realizadas ao Uruguai e Chile para solucionar o caso das crianças Anatole e Victoria Eva

Lucia, contendo todos os comprovantes de transporte aereo, hospedagem, alimentação e 

traslado anexos ao relatório.



Notação: FClamor Cx. 9 D392

45. SÉRIE RESUMOS DE DESPESAS

Datas-limite: 1979-1984

46. SÉRIE VALES DESPESA

Datas-limite: 1979-1983
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44. SERIE REQUISIÇÕES DE TALÃO DE CHEQUE

Datas-limite: sem data

Quantidade: 1 documento e 1 cópia

Caracterização: A série compõe-se de requerimento para a transferência de valores de 

um banco do exterior para outro no Brasil.

Ordenação: Não há.

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de requisição para solicitação de talão de cheque.

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 9 D393

Quantidade: 114 documentos

Caracterização: A série compõe-se de vales distribuídos aos integrantes do Clamor para 

despesas com transporte, combustível, correio, alimentação e outras, não previstas na 

relação impressa, informando a data e o valor pago.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 9 D457 a 570

43. SERIE REQUERIMENTOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

Datas-limite: 1986

Quantidade: 63 documentos e 26 cópias 

Caracterização: A série compõe-se de relatórios resumidos das despesas anuais do 

Clamor com transporte, telefonemas, correio, material de escritório, Boletim CLAMOR e 

outras publicações.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 9 D394 a 456



47. SERIE ANÚNCIOS PUBLICADOS

Datas-limite: 1978-1982

49. SÉRIE ARTIGOS JORNALÍSTICOS SOBRE GENÉTICA

Datas-limite: 1984

151

SUBGRUPO 2 - INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E 

PUBLICAÇÕES

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de artigo sobre o avanço da genética, principalmente 

devido ao exame de DNA como método bastante preciso na confirmação de parentesco. 

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 10D58

Quantidade: 12 documentos

Caracterização: A série compõe-se de anúncios pagos publicados pelo Calmor e pelas 

Abuelas de Plaza de Mayo, em jornais do Brasil e da Argentina, denunciando os 

desaparecimentos, convocando para atos de protesto e convidando para eventos.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 10 Dl a 12

48. SERIE ARTIGOS JORNALÍSTICOS SOBRE CRIANÇAS DESAPARECIDAS 

Datas-limite: 1976-1985 I Quantidade: 45 documentos

Caracterização: A série compõe-se de artigos publicados em jornais do Brasil e do 

exterior, noticiando novos casos de desaparecimento de crianças, principalmente 

argentinas; relatando casos, e divulgando o trabalho do Clamor, juntamente com as 

Abuelas de Plaza de Mayo, na recuperação de algumas crianças.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 10 Dl3 a 57



50. SÉRIE ARTIGOS JORNALÍSTICOS SOBRE CONFLITO NAS MALVINAS

Datas-limite: 1982-1983

51. SÉRIE ARTIGOS JORNALÍSTICOS SOBRE PAÍSES DO CONE SUL

Datas-limite: 1978-1984

52. SÉRIE BOLETINS DE IMPRENSA

Datas-limite: 1979-1987
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Quantidade: 45 documentos e 13 cópias

Caracterização: A série compõe-se de textos detalhados sobre o trabalho desenvolvido 

pelo Clamor, Abuelas de Plaza de Mayo e outras entidades de Direitos Humanos na busca 

dos desaparecidos, informes de entrevistas coletivas organizadas pelo Clamor, e artigos 

elaborados por essas entidades, para serem entregues à Imprensa e por ela divulgados.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 11 Dl a 45

Observações: Alguns documentos encontram-se incompletos. Existem documentos em 

espanhole e inglês.

Quantidade: 195 documentos

Caracterização: A série compõe-se de artigos sobre a Guerra das Malvinas, publicados 

em jornais brasileiros e argentinos, acompanhando quase que diariamente o conflito entre 

Agentina e Inglaterra, e suas consequências.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 10 D59 a 253

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 298 documentos

Caracterização: A serie compõe-se de artigos sobre a situação política da .Argentina, 

Chile e Bolívia publicados em jornais locais e brasileiros.

Ordenação: Alfabética por pais e cronológica

Notação: FClamor Cx. 10 D254 a 551

Observações: Existem documentos em espanhol.



53. SERIE CALENDÁRIOS DE BOLSO

Datas-limite: 1984

Notação: FClamor Cx. 11 D46

Datas-limite: 1983

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 11 D47

55. SERIE CARTAS DE EX-TORTURADORES

Datas-limite: 1980

56. SÉRIE CERTIFICADOS DE NASCIMENTO

Datas-limite: 1945-1977

153

Quantidade: 1 documento e 10 cópias

Caracterização: A série compõe-se de calendário do ano de 1984, contendo mensagem 

pelos presos e desaparecidos políticos.

Ordenação: Não há

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A serie compõe-se de carta de um ex-torturador argentino aos familiares j 

dos presos que ele ajudou a torturar, demonstrando arrependimento e implorando o perdão II 
dessas famílias.

Quantidade: 8 documentos

Caracterização: A serie compõe-se de certificados de nascimento de crianças e adultos 

argentinos, uruguaios e paraguaios, desaparecidos.

Ordenação: Cronológica j

Notação: FClamor Cx. 11 D49 a 56

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 11 D48

54. SÉRIE CALENDÁRIOS DE CRIANÇAS DESAPARECIDAS

Quantidade: 1 documento e 1 cópia

Caracterização: A série compõe-se de calendário especial para o ano de 1984, contendo 

fotos e informações sobre o desaparecimento de crianças, principalmente na Argentina, 

bem como de jovens que foram sequestradas grávidas e tiveram seus filhos no cativeiro. O 

calendário de 1984, 2a edição desse projeto, apresenta relação de crianças localizadas até 

dezembro de 1983.



57. SERIE FOLHETOS DE CANTOS E VERSOS

Datas-limite: sem data

Notação: FClamor Cx. 11 D57

58. SÉRIE MARCADORES DE LIVROS

Datas-limite: sem data

59. SÉRIE MENSAGENS AOS DESAPARECIDOS

Datas-limite: 1983
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Quantidade: 1 documento

Caracterização: A serie compõe-se de folheto contendo cantos e versos sobre a situação 

dos presos e desaparecidos políticos.

Ordenação: Não há.

Quantidade: 2 documentos e 1 cópia

Caracterização: A série compõe-se de marcadores de livro com charges sobre o regime 

militar latino-americano.

Ordenação: Alfabética

Notação: FClamor Cx. 11 D58 a 59

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 1 documento e 3 cópias

Caracterização: A série compõe-se de mensagens de confiança e amor endereçadas aos 

desaparecidos políticos.

Ordenação: Não ha.

Notação: FClamor Cx. 11 D60

Observações: Existem documentos em espanhol.
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60. SERIE PUBLICAÇÕES NÂO PERIÓDICAS
Datas-limite: 1978-1991 Quantidade: 258 documentos e 36 cópias 

Caracterização: A série compõe-se de publicações não periódicas, como livros e 

folhetos, tratando de temas como direitos humanos, violação dos direitos humanos, 

política latino-americana, autoritarismo, militarismo, paz e direitos, custo de vida, atuação 

da Igreja na defesa dos direitos humanos, análise sócio-económica dos países do Cone 

Sul, entre outros.

Ordenação: Alfabética por titulo

Notação: FClamor Cx. 11 D61 a 78, Cx. 12 Dl a 76; Cx. 13 Dl a 30; Cx. 14 Dl a 14, Cx.

15 Dl a 42; Cx. 16 Dl a 38, Cx. 17 Dl a 20; Cx. 18 Dl a 20 

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês.
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61. SERIE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

Datas-limite: 1978-1990

Ordenação: Por tipo de entidade (ON e OSN). ON - geográfica por pais, alfabética por 

entidade e por título, cronológica. OSN - alfabética por entidade e por título, cronológica. 

Notação: FClamor Cx. 19 Dl a 74; Cx. 20 Dl a 82; Cx. 21 Dl a 63; Cx. 22 Dl a 56; Cx. 

23 Dl a 71, Cx. 24 Dl a 51; Cx. 25 Dl a 70; Cx. 26 Dl a 83; Cx. 27 Dl a 78; Cx. 28 Dl a 

74; Cx. 29 Dl a 84; Cx. 30 Dl a 102; Cx. 31 Dl a 79; Cx. 32 Dl a 91; Cx. 33 Dl a 87; 

Cx. 34 Dl a 88; Cx. 35 Dl a 88; Cx. 36 Dl a 89, Cx. 37 Dl a 94; Cx. 38 Dl a 108; Cx. 39 

Dl a 79; Cx. 40 Dl a 103; Cx. 41 Dl a 94; Cx. 42 Dl a 97; Cx. 43 Dl a 86; Cx. 44 Dl a 

68; Cx. 45 Dl a 99; Cx. 46 Dl a 80; Cx. 47 Dl a 110; Cx. 48 Dl a 112; Cx. 49 Dl a 92; 

Cx. 50 Dl a 94; Cx. 51 Dl a 87; Cx. 52 Dl a 95; Cx. 53 Dl a 100; Cx. 54 Dl a 78; Cx. 55 

Dl a 110; Cx. 56 Dl a93;Cx. 57 Dl a 96; Cx. 58 Dl a 80; Cx. 59 Dl a 102; Cx. 60 Dl a 

93; Cx. 61 Dl a 97; Cx. 62 Dl a 82, Cx. 63 Dl a 98; Cx. 64 Dl a 97; Cx. 65 Dl a 93; P. 1 

Dl a 13; P. 2 Dl a 20; P. 3 Dl a 22; P. 4 Dl a 21; P. 5 Dl a 21; P. 6 Dl a 15; P. 7 Dl a 

17; P. 8 Dl a 16; P. 9 Dl a 16; P. 10 Dl a 17; P. 11 Dl a 16; P. 12 Dl a 18; P. 13 Dl a 14; 

P. 14 Dl a 9; P. 15 Dl a 20; P. 16 Dl a 19; P. 17 Dl a 12; P. 18 Dl a 18; P. 19 Dl a 6; P. 

20 Dl a 6; P. 21 Dl a 6; P. 22 Dl a 6; P. 23 Dl a 6; P. 24 Dl a 6; P. 25 Dl a 2, P. 26 Dl a 

26;

Observações: As publicações periódicas foram divididas em publicações de Organismos 

Nacionais (ON) e Organismos Supra Nacionais (OSN). Existem documentos em espanhol, 

francês, inglês, italiano e árabe.

Quantidade: 4.655 documentos e 

cópias

Caracterização: A série compõe-se de boletins produzidos pelo Clamor, boletins, revistas 

e jornais publicados por entidades de Direitos Humanos do Brasil e do exterior, tratando 

de assuntos referentes à situação dos países frente aos regimes militares, violação dos 

direitos humanos no mundo, realidade sócio-político-econômica dos países do Cone Sul, 

conflitos e guerras civis, política autoritária e sua relação com o capital estrangeiro, 

Doutrina de Segurança Nacional, trabalho desenvolvido pelas entidades de direitos 

humanos junto aos governos pela libertação dos presos e localização dos desaparecidos 

políticos, atuação da Igreja em comunidades carentes e sua importância na defesa dos 
direitos do homem.



Quantidade: 1 documento

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 65 D94

Observações: Existem documentos em espanhol.

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 65 D95

Observações: Existem documentos em espanhol.
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Caracterização: A série compõe-se de relação de reagentes, plaquetas 

componentes necessários para realização de exames sanguíneos, principalmente de DNA, 

para confirmação de parentesco de crianças suspeitas de terem sido sequestradas quando 

bebés.

Caracterização: A série compõe-se de transcrição de ameaças gravadas na secretária 

eletrónica da Associação Abuelas de Plaza de Mayo, acusando-as de comunistas e 

terroristas.

62. SÉRIE RELAÇÕES DE REAGENTES PARA EXAMES SANGUÍNEOS

Datas-limite: sem data

63. SÉRIE TRANSCRIÇÕES DE AMEAÇAS GRAV ADAS 

Datas-limite: 1984 Quantidade: 1 documento

e outros



Datas-limite: 1983
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SUBGRUPO 3 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 

PUBLICAÇÕES

GRUPO COMITÉ DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA 

OS PAÍSES DO CONE SUL - CLAMOR

Quantidade: 4 documentos e 1 cópia

Caracterização: A serie compõe-se de bonecos de livros e periódicos produzidos pelo 

Clamor, para revisão antes da publicação.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 66 Dl a 4

preço.

Ordenação: Alfabética por entidade

Notação: FClamor Cx. 66 D5 a 15

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês.

64. SÉRIE BONECOS DE PUBLICAÇÃO

Datas-limite: 1980-1983

65. SÉRIE CATÁLOGOS DE PUBLICAÇÕES 

Datas-limite: sem data

66. SÉRIE TEXTO PARA CALENDÁRIO “CRIANÇAS DESAPARECIDAS”

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de texto utilizado na apresentação do calendário de 

Crianças Desaparecidas, escrito em quatro idiomas.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 66 D16

Observações: A data é presumida. Existem documentos em espanhol, inglês e francês.

Quantidade: 11 documentos

Caracterização: A série compõe-se de catálogos de publicações de diversas editoras e 

entidades internacionais, informando os títulos disponíveis para venda, códigos, autores e



SUBGRUPO 4 - PARTICIPAÇÃO EM E PROMOÇÃO DE EVENTOS

67. SÉRIE CARTAZES DE EVENTOS

Datas-limite: sem data

Datas-limite: 1980-1984

69. SÉRIE CONCLUSÕES DE EVENTOS
Datas-limite: 1980-1985
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Quantidade: 15 documentos

Caracterização: A série compõe-se de textos, contendo conclusões e decisões tomadas 

durante os eventos. Os documentos apresentam nome, local e data do evento. Os assuntos 

tratados relacionam-se a Direitos Humanos e sua violação, o regime militar e o Cone Sul, 

a participação da Igreja na defesa dos Direitos Humanos.

Ordenação: Alfabética por título de evento e cronológica.

Notação: FClamor Cx. 66 D29 a 43

Quantidade: 5 documentos

Caracterização: A série compõe-se de cartazes para divulgação de eventos, contendo o 

nome e o programa dos mesmos.

Ordenação: Alfabético por título de evento

Notação: FClamor P. 27 Dl a 5

68. SERIE COMUNICAÇÕES EM EVENTOS

Quantidade: 12 documentos e 2 cópias 

Caracterização: A série compõe-se de textos apresentados em eventos, abordando temas 

como violação e defesa dos direitos humanos, análise da conjuntura política e social dos 

países sul-americanos pós-ditadura, atuação das entidades de direitos humanos em cada 

pais.

Ordenação: Alfabética por título de evento

Notação: FClamor Cx. 66 Dl7 a 28

Observações: Existem documentos em espanhol.



71. SÉRIE FOLHETOS DE EVENTOS
Datas-limite: sem data
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Ordenação: Alfabético por título de evento

Notação: FClamor Cx. 67 Dl a 2

70. SERIE DOSSIES DE EVENTOS

Datas-limite: 1980-1988

Quantidade: 2 documentos

Caracterização: A série compõe-se de folhetos para divulgação de eventos, contendo o 

nome e o local dos mesmos, bem como a relação de convidados que apresentarão 

conferências.

Quantidade: 189 documentos e 33 cópias 

Caracterização: A série compõe-se de dossiês de eventos promovidos pelo Clamor, em 

conjunto com o Instituto de Estudos Especiais (IEE), da PUC/SP, e dos quais o Comité 

participou, como Encontros sobre Educação em Direitos Humanos, Seminários sobre o 

Papel das Entidades de Direitos Humanos na atual conjuntura política, social e económica 

dos Países do Cone Sul, Encontros de Solidariedade, Seminários Latino-americano de 

Educação para a Paz e os Direitos Humanos, Congressos Ibero-Americanos de 

Organizações de Direitos Humanos e Cursos de Direitos Humanos. Os dossiês contêm 

correspondência, informes sobre os eventos, programas gerais, listas de endereços de 

Entidades internacionais de Direitos Humanos, listas de participantes, fichas de inscrição, 

textos de análise, regulamentos, textos das conferências, conclusões dos eventos, artigos 

jornalísticos sobre os eventos, relatórios gerais, aulas gravadas, transcrições das aulas 

gravadas. De um modo geral, os eventos tinham como temas a situação dos países do 

Cone Sul durante e pós-regimes militares, violação dos dirietos humanos, instrumentos de 

defesa dos direitos humanos, atuação da Igreja e das Entidades de Direitos Humanos 

frente à conjuntura social, política e económica do Cone Sul.

Ordenação: Alfabética por titulo de evento e cronológica

Notação: FClamor Cx. 66 D 44 a 232

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês.



72. SERIE INFORMES DE EVENTOS

Datas-limite: 1982-1985

74. SÉRIE PROGRAMAS DE EVENTOS

Datas-limite: 1980-1988
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Quantidade: 8 documentos

Caracterização: A série compõe-se de programas gerais de eventos, contendo o titulo, 

data e local, nomes dos representantes de Entidades nacionais e internacionais para o 

evento, relação das Entidades presentes e ternário do evento.

Ordenação: Alfabética por título de evento

Notação: FClamor Cx. 67 D23 a 30

Observações: Existem documentos em espanhol.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 67 D18 a 22

73. SERIE LISTAS DE PRESENÇA

Datas-limite: 1985-1986 Quantidade: 5 documentos

Caracterização: A série compõe-se de listas de presença em entrevistas coletivas de 

familiares de presos e desaparecidos políticos, organizadas pelo Clamor, além de cursos e 

conferências.

Quantidade: 15 documentos

Caracterização: A série compõe-se de informes com o nome, local e data dos eventos e 

os temas a serem debatidos nos mesmos, como análise metodológica dos processos de 

anistia, política, educação para direitos humanos, prisões ilegais e desaparecimentos 
forçados.

Ordenação: Alfabética por título de evento

Notação: FClamor Cx. 67 D3 a 17

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês.



SUBGRUPO 5 - PLANEJAMENTO E ATUAÇÃO

Ordenação: Alfabética

Notação: FClamor Cx. 67 D31 a 32

76. SÉRIE BIOGRAFIA DO CLAMOR

Datas-limite: 1982

77. SÉRIE BOLETINS INTERNOS

Datas-limite: 1983-1984
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I Quantidade: 1 documento

Caracterização: A serie compõe-se de texto biográfico sobre a criação e trajetória do 

Comité de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul e de seu boletim 

CLAMOR, escrito pelo Reverendo Jaime Wright.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 67 D33

75. SERIE ANOTAÇÕES

Datas-limite: sem data Quantidade: 2 documentos

Caracterização: A serie compõe-se de anotações manuscritas sobre providências a serem 

tomadas.

Quantidade: 21 documentos e 9 cópias 

Caracterização: A serie compõe-se de atas das reuniões do grupo Clamor e da Comissão 

Coordenadora do Comité, intercaladamente, contendo a relação dos participantes 

presentes, elencando os assuntos tratados durante as reuniões e as deliberações tomadas. 

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 67 D34 a 54



78. SÉRIE CARTAZES DE CAMPANHAS

Datas-limite: sem data

79. SÉRIE CARTAZES DE DENÚNCIAS

Datas-limite: 1984 Quantidade: 1 documento

Observações: Existem documentos em espanhol.

80. SÉRIE COMENTÁRIOS SOBRE ASSUNTOS TRATADOS EM REUNIÃO

Datas-limite: 1983

81. SÉRIE COMUNICADOS DE IMPRENSA

Datas-limite: 1978-1985
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Caracterização: A série compõe-se de cartazes denunciando os maus-tratos recebidos 

pelos prisos políticos nos cárceres uruguaios.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 67 D58

Quantidade: 93 documentos e 1 cópia

Caracterização: A série compõe-se de conjuntos de pequenos textos contendo o resumo 

de fatos recém ocorridos, encaminhados à Imprensa para sua divulgação.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 67 D60 a 152

Observações: Existem documentos em espanhol.

Notação: FClamor Cx. 67 D55 a 57 

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de comentários do Reverendo Jaime Wright a 

respeito de assuntos tratados em uma das reuniões do grupo Clamor.

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 67 D59

Quantidade: 3 documentos

Caracterização: A série compõe-se de cartazes de campanhas promovidas pelo Comité e 

por outras Entidades internacionais, em defesa dos direitos humanos e pelo 

reaparecimento com vida de pessoas e crianças sequestradas na Argentina e no Uruguai. 

Ordenação: Alfabética



82. SERIE CONFERENCIAS DE IMPRENSA

Datas-limite: 1983-1986

83. SERIE DENUNCIAS DE DESAPARECIMENTOS

Datas-limite: 1976-1983

84. SÉRIE DEPOIMENTOS DE EX-MILITARES

Datas-limite: 1980-1981
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Quantidade: 173 documentos e 39 cópias 

Caracterização: A série compõe-se de fichas, formulários e cartas de denúncia de 

desaparecimentos de adultos e crianças, contendo informações sobre os dados pessoais da 

vítima e do denunciante (nome, data de nascimento, estado civil, endereço, profissão), 

bem como o relato detalhado do sequestro, prisão e/ou desaparecimento. A maioria das 

denúncias apresenta fotografia das vítimas.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 68 Dl a 173

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 14 documentos

Caracterização: A série compõe-se de textos contendo o resumo dos assuntos discutidos 

em entrevistas coletivas à Imprensa.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 67 D153 a 166

Quantidade: 2 documentos

Caracterização: A série compõe-se de depoimentos escritos de ex-militares argentinos 

que se arrependeram e contaram, em detalhes, como funcionavam os sequestros, prisões e 

os centros de detenção clandestinos existentes na Argentina.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 68 D174 a 175

Observações: Existem documentos em espanhol.



85. SERIE DEPOIMENTOS ORAIS

Datas-limite: sem data

86. SERIE DISCURSOS

Datas-limite: 1986

Datas-limite: 1960-1988 171
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Quantidade: 3 documentos

Caracterização: A serie compõe-se de textos de discursos proferidos em reuniões e 

encontros de Direitos Humanos.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 69 Dl a 3

Quantidade: 5 documentos

Caracterização: A série compõe-se de depoimentos de refugiados e familiares de presos 

políticos gravados em fitas cassete.

Ordenação: Alfabética por nome de depoente

Notação: FClamor Cx. 68 D176 a 180

Observações: As fitas não se encontram em bom estado de conservação, apresentando 
sinais de fungos.

87. SERIE DOSSIES CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESAPARECIDOS

Quantidade: 654 documentos e 

cópias
___________________________________________________ i_______________________________________________  
Caracterização: A série compõe-se de dossiês de crianças e adolescentes desaparecidos, 

elaborados em conjunto pelo Clamor e pelas Abuelas de Plaza de Mayo, entidades 

diretamente envolvidas no trabalho de localização dessas crianças e adolescentes. Os 

dossiês contêm informações sobre os dados pessoais das crianças/adolescentes (nome 

original, data e local de nascimento, filiação, endereço) e de seus pais (nome, data de 

nascimento, endereço, estado civil, profissão), bem como dos denunciantes, em geral, 

parentes (avós, tios, irmãos), informações detalhadas sobre o sequestro e/ou 

desaparecimento, fotografias, documentos de identidade, certidões de nascimento, 

certidões de casamento, cópias dos registros de nascimento dos hospitais, resultados de 

exames clínicos e laboratoriais. Alguns dossiês apresentam informações, fotografias e 

cópias dos documentos de nascimento de crianças localizadas, com idades entre 7 e 10 

anos, vivendo como filhos legítimos de seus sequestradores, bem como dados de crianças



88. SERIE FICHAS DE DESAPARECIDOS NA ARGENTINA

Datas-limite: sem data

89. SERIE FICHAS DE TORTURADORES ARGENTINOS

Datas-limite: sem data
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sobre as quais existem suspeitas de serem algumas daquelas sequestradas. 

Ordenação: Alfabética por nome e cronológica

Notação: FClamor Cx. 69 D4 a 223; Cx. 70 D 1 a 234; Cx. 71 Dl a 200 

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 7.791 documentos

Caracterização: A série compõe-se de fichas manuscristas de desaparecidos na 

Argentina, contendo as seguintes informações: sobrenome e nome; data de nascimento e 

idade, tipo e número de documento de identificação; estado civil e quantidade de filhos; 

profissão; data e local da prisão; organizações de Direitos Humanas envolvidas; 

informações sobre sua família (nomes dos pais, avós e filhos); atuação política e/ou 

sindical; observações sobre o desaparecimento.

Ordenação: Alfabética por sobrenome/no me do desaparecido

Notação: FClamor Cx. 72 Dl a 1190, Cx 73 Dl a 1183; Cx. 74 Dl a 1163; Cx. 75 Dl a 

1264; Cx. 76 Dl a 1455, Cx. 77 Dl a 1099, Cx. 78 Dl a 437

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 146 documentos

Caracterização: A série compõe-se de fichas manuscritas de torturadores argentinos, 

contendo as seguintes informações: sobrenome e nome; apelido pelo qual era mais 

conhecido; cargo, grau ou função; Arma à qual pertencia (Exército, Marinha ou 

Aeronáutica), caracteristicas físicas e dado pessoais (*), local de atuação; 

responsabilidades; outras informações relevantes. A maioria das fichas não traz o campo 

assinalado com o asteristico(*) preenchido.

Ordenação: Alfabética por sobrenome/nome do torturador

Notação: FClamor Cx. 78 D438 a 583

Observações: Existem documentos em espanhol.



90. SERIE FICHAS DE REGISTRO DE DENUNCIAS DE DESAPARECIMENTOS

DE ADULTOS

Datas-limite: 1983-1989

91. SÉRIE FICHAS DE REGISTRO DE DENÚNCIAS DE DESAPARECIMENTOS
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Quantidade: 96 documentos

Caracterização: A série compõe-se de fichas elaboradas pelo Clamor para 

homogenização das denúncias de desaparecimentos, contendo fotografias e dados das 

vitimas (nome, local e data de nascimento, endereço e profissção), informações sobre o 

denunciante (nome, endereço e grau de parentesco com a vítima), descrição de todos os 

fatos relevantes para a busca de informações sobre seu paradeiro.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 79 Dl a 96

Observações: Existem documentos em espanhol.

DE CRIANÇAS

Datas-limite: 1983 Quantidade: 15 documentos

Caracterização: A série compõe-se de fichas elaboradas pelo Clamor para 

homogenização das denúncias de desaparecimentos de bebés nascidos e/ou por nascer, e 

crianças pequenas, contendo fotografias, dados das vítimas (nome, local e data de 

nascimento, idade, altura, peso, cor de olhos e cabelos), dos pais das vítimas (nomes da 

mãe e do pai da criança, endereço e profissção), informações sobre o denunciante (nome, 

endereço e grau de parentesco com a vitima), descrição de todos os fatos relevantes para a 

busca de informações sobre seu paradeiro.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 79 D97 a 111

Observações: Existem documentos em espanhol.

11843683
Caixa de texto



Datas-limite: 1980-1989
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l Ordenação: Cronológica

i Notação: FClamor Cx. 79 Dl 15 a 127

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 3 documentos

Caracterização: A série compõe-se de folhetos para divulgação de campanhas, contendo 

o tema e o programa geral da campanha, bem como a relação das entidades diretamente 

envolvidas e endereço para contato.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 79 Dl 12 a 114

94. SÉRIE FOLHETOS INSTITUCIONAIS
Quantidade: 29 documentos e 7 cópias

| Caracterização: A série compõe-se de folhetos para divulgação do historico, objetivos e
i ....atividades desenvolvidas por entidades de direitos humanos nacionais e organismos 

internacionais, contendo endereço e telefone para contato.

Ordenação: Alfabética por nome de instituição

Notação: FClamor Cx. 79 D128 a 146

Observações: Existem documentos em espanhol

j 93. SÉRIE FOLHETOS DE DENÚNCIA DE DESAPARECIMENTOS

Datas-limite: 1980-1989 | Quantidade: 13 documentos e 9 cópias

| Caracterização: A serie compõe-se de folhetos para divulgação das denuncias dos 

sequestros e desaparecimentos, principalmente de crianças, contendo fotografias, nomes 

de batismo, principais caracteristicas físicas e informações sobre a última vez que foram 

vistas. Em geral, os folhetos de denúncia apresentam manifestos das entidades de direitos 

humanos contra o “terrorismo oficial” e apelos para a reintegração dos desaparecidos à 

i sociedade e a sua família verdadeira.

192. SÉRIE FOLHETOS DE CAMPANHAS 

í Datas-limite: 1981



95. SÉRIE FOTOGRAFIAS DE DESAPARECIDOS

Datas-limite: 1976-1987

96. SÉRIE INFORMES DE ATIVIDADES

Datas-limite: 1980-1985

97. SÉRIE INFORMES DE VIAGENS
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Datas-limite: 1984 } Quantidade: 4 documentos

Caracterização: A serie compõe-se de informes sobre as viagens realizadas pelos 

integrantes do Clamor aos paises do Cone Sul, com a finalidade de conhecer a realidade 

daqueles países e entrar em contato com as entidades de direitos humanos locais. Os 

informes apresentam um panorama geral da situação sócio-politica de cada pais visitado, 

bem como os principais assuntos discutidos com as entidades visitadas, e sugestões de 

trabalho conjunto

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 81 D22 a 25

Quantidade: 89 documentos e 104 cópias 

Caracterização: A série compõe-se de fotografias dos desaparecidos para composição de 

dossiês, cartazes e folhetos de denuncia, bem como o preenchimento das fichas de registro 

de denúncia de desaparecimentos. Em geral, nos casos de desaparecimento de mãe e/ou 

pai com criança pequena, foram reunidas fotos dos pais e de outros parentes.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 79 D147 a 235

Observações: A maioria das fotografias não apresenta data nem identificação. Em alguns 

casos, as fotografias acompanham seus respectivos negativos.

Quantidade: 45 documentos e 7 copias

Caracterização: A série compõe-se de informes das atividades desenvolvidas pelas 

entidades e organismos internacionais de direitos humanos, durante o ano ou períodos 

menores de tempo, apresentando o programa geral das atividades e viagens, descrição 

detalhada da situação encontrada e das atividades desenvolvidas, bem como considerações 

gerais sobre o trabalho e sugestões de medidas a serem tomadas.

Ordenação: Cronológica.

Notação: FClamor Cx. 80 Dl a 24; Cx. 81 Dl a 21

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês.



Datas-limite: 1983

Notação: FClamorCx. 81 D26

Datas-limite: 1980

100. SÉRIE INFORMES SOBRE VISITAS REALIZADAS AO CLAMOR

Datas-limite: sem data
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Notação: FClamorCx. 81 D27

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de informações sobre visitas recebidas no escritório 

do Clamor, apresentando nomes, cargos e entidades dos visitantes e principais assuntos 

discutidos.

Ordenação: Não há.
Notação: FClamorCx. 81 D28

98. SERIE INFORMES SOBRE INVESTIGAÇÕES

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de informes sobre investigações realizadas para 

apuração da veracidade de informações recebidas.

Ordenação: Não há.

101. SÉRIE INTERPOSIÇÕES DE RECURSO FORMAL DE HABEAS CORPUS

Datas-limite: sem data

99. SÉRIE INFORMES SOBRE DECLARAÇÕES DE EX-MILITARES

Quantidade: 1 documento e 1 cópia

Caracterização: A série compõe-se de informes sobre as declarações dadas por ex- 

militares argentinos que participaram de sequestros e de outras atividades de repressão do 

regime militar da Argentina.

Ordenação: Não há.

Quantidade: 2 documentos

Caracterização: A série compõe-se de copias das interposições de recurso formal de 

habeas corpus apresentadas por familiares de presos políticos argentinos, enviadas ao 

Clamor para conhecimento e divulgação.

Ordenação: Alfabética por nome

Notação: FClamor Cx. 81 D29 a 30



102. SÉRIE MANIFESTOS

Datas-limite: 1983

Datas-limite: sem data

104. SERIE NOTAS A IMPRENSA

Datas-limite: 1985
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Quantidade: 5 documentos

Caracterização: A série compõe-se de manifestos de solidariedade a familiares de presos 

e desaparecidos uruguaios; de apoio ao Serviço de Paz e Justiça (SERPAJ) fechado pelo 

governo do Uruguai; e de repúdio às decisões judiciais tomadas na Argentina.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 81 D31 a 35

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês.

Quantidade: 7 documentos e 3 cópias

Caracterização: A série compõe-se de reunião de pequenos artigos sobre os casos 

diretamente acompanhados pelos advogados do Clamor e da Associação Abuelas de Plaza 

de Mayo, encaminhados à Imprensa para divulgação.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 81 D37 a 43

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de cópia de petição de habeas corpus encaminhada à 

Justiça pelos advogados do Clamor em um caso de prisão ilegal, apresentando os fatos, as 

irregularidades e as justificativas para a liberação do réu.

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 81 D44

103. SÉRIE MINUTAS DE DESCRIÇÃO DE CASO

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A serie compõe-se de minuta de relato de caso a ser encaminhado a 

Imprensa para divulgação.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 81 D36

105. SÉRIE PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS

Datas-limite: sem data



HUMANOS

Datas-limite: sem data

107. SERIE REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Datas-limite: 1983

Datas-limite: sem data
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Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de proposta para a criação de um Comité com a 

finalidade de defender os direitos humanos, apresentando os principais objetivos do 

Comité, sua natureza e sugestões de atividades.

Ordenação: Não há.

Notação: FClamor Cx. 81 D45

Quantidade: 2 documentos e 1 cópia

Caracterização: A serie compõe-se de regulamentos para o funcionamento do Clamor, 

apresentando os objetivos da entidade, sua estrutura interna e as competências que cabem 

a cada divisão do Clamor.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 81 D46 a 47

Notação: FClamor Cx. 81 D48

Observações: Existem documentos em espanhol.

108. SÉRIE RELAÇÕES DE CENTROS CLANDESTINOS DE DETENÇÃO

Quantidade: 1 documento

Caracterização: A série compõe-se de relação de todos os centros de detenção da 

Argentina, apresentando sua localização e principais atividades desenvolvidas.

Ordenação: Não há.

106. SERIE PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE COMITÉ DE DIREITOS



Quantidade: 1 documento

Notação: FCIamor Cx. 81 D50

Observações: Existem documentos em espanhol.

Datas-limite: 1979-1990
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Quantidade: 3 documentos e 16 cópias

Caracterização: A série compõe-se de listas atualizadas das crianças localizadas pelas 

equipes do Clamor e das Abuelas de Plaza de Mayo, apresentando idade atual das crianças 

e local onde foram encontradas.

Ordenação: Cronológica

Notação: FCIamor Cx. 81 D49

Observações: Existem documentos em espanhol.

Caracterização: A serie compõe-se de listas de oficiais argentinos, contendo cargos 

ocupados e instituições às quais pertencem.

Ordenação: Não há.

109. SÉRIE RELAÇÕES DE CRIANÇAS LOCALIZADAS

Datas-limite: 1985

110. SÉRIE RELAÇÕES DE OFICIAIS ARGENTINOS

Datas-limite: sem data

111. SÉRIE RELAÇÕES DE PRESOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS

Quantidade: 52 documentos e 4 cópias

Caracterização: A série compõe-se de relações de presos e desaparecidos políticos, 

principalmente da Argentina, contendo nome, idade, sexo, profissão, data da prisão e/ou 

do desaparecimento, local onde encontrava-se detido e observações complementares. 

Existem listagenss gerais e parciais por profissão (professores, operários, estudantes, 

jornalistas).

Ordenação: Cronológica

Notação: FCIamor Cx. 82 Dl a 16; Cx. 83 Dl a 36

Observações: Existem documentos em espanhol.



114. SERIE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE ENTIDADES DE DIREITOS
HUMANOS

Datas-limite: 1982-1989
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112. SERIE RELATOS DE CASOS

Datas-limite: sem data

113. SERIE RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDADES
Datas-limite: 1985-1990 Quantidade: 4 documentos

Caracterização: A série compõe-se de relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo 

Clamor, apresentando a quantidade de atendimentos realizados pela equipe, tanto no 

escritório quanto por telefone; os encaminhamentos dados aos pedidos recebidos; as 

publicações editadas; detalhamento das viagens e visitas realizadas e dos eventos dos 
quais participou.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 85 Dl a 4

Quantidade: 95 documentos e 8 cópias

Caracterização: A série compõe-se de relatos resumidos de casos, produzidos por 

entidades nacionais e organismos internacionais como a Anistia Internacional e o SOS 

Tortura, apresentando objetivamente os fatos ocorridos, as principais providências 

tomadas e suas consequências imediatas.

Ordenação: Não há

Notação: FClamor Cx. 84 Dl a 95

Observações: Existem documentos em espanhol, francês e inglês.

Quantidade: 45 documentos

Caracterização: A série compõe-se de relatórios anuais das atividades desenvolvidas por 

entidades de direitos humanos nacionais e internacionais, apresentando detalhadamente 

suas rotinas, viagens e visitas para tomada de conhecimento das diversas realidades 

existentes nos países latino-americanos, africanos e asiáticos; promoção de cursos, 

congressos e encontros; textos de análise das realidades visitadas; conclusões gerais.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 85 D5 a 14; Cx. 86 Dl a 16; Cx. 87 Dl a 19 

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês. 
___________________________________



115. SÉRIE RELATÓRIOS DE REUNIÕES

Datas-limite: 1988-1989

116. SERIE RELATÓRIOS DE VIAGENS

Datas-limite: 1988

117. SÉRIE TESTEMUNHOS

Datas-limite: 1979-1986

A
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Quantidade: 5 documentos e 1 copia

Caracterização: A serie compõe-se de relatórios detalhados das viagens realizadas, 

apresentando programa geral das atividades, lugares visitados, contatos realizados, 

assuntos discutidos e providências a serem tomadas.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 88 D16 a 20

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 88 D21 a 46; Cx. 89 Dl a 38

Observações:Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 15 documentos e 3 cópias

Caracterização: A série compõe-se de relatórios das reuniões do Clamor, apresentando 

lista de participantes, assuntos discutidos na reunião anterior e providências tomadas, 

pauta da reunião em andamento, deliberações e apresentação do resumo de despesas do 

período.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 88 Dl a 15

de ex-

Quantidade: 84 documentos e 4 cópias

Caracterização: A série compõe-se de testemunhos de familiares e 

presos/desaparecidos prestados no escritório do Clamor ou enviados por correio. A 

maioria apresenta-se manuscrita, apesar de muitos terem sido publicados por várias 

entidades de direitos humanos nacionais e internacionais. Os testemunhos apresentam a 

descrição minuciosa, porém às vezes confusa, dos fatos ocorridos, descrição das torturas 

sofridas e das prisões para onde foram levados. Muitos trazem informações sobre outros 

presos que conheceram nos centros clandestinos de detenção, e sobre crianças que 

nasceram no cativeiro.



118. SERIE TEXTOS DE ANALISE SOCIO-ECONOMICA

Datas-limite: 1980-1985

119. SERIE TEXTOS DE REFLEXÃO

Datas-limite: 1977-1981
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Quantidade: 3 documentos

Caracterização: A série compõe-se de transcrições de depoimentos gravados, não 

apresentando identificação dos depoentes.

Ordenação: Alfabética

Notação: FClamor Cx. 89 D68 a 70

Observações: Existem documentos em espanhol.

120. SÉRIE TRANSCRIÇÕES DE DEPOIMENTOS

Datas-limite: sem data

Quantidade: 26 documentos

Caracterização: A série compõe-se de textos que analisam a realidade latino-americana 

no sentido histórico, económico, político e social. Alguns temas desenvolvidos na análise 

são: dependência económica, renda, desenvolvimento económico, política de exportação e 

salarial, impostos, sistema eleitoral, cultura popular e religião.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 89 D39 a 64

Observações: Existem documentos em espanhol e inglês.

a realidade latino-americana, levantando 

regime político vigente e descrevendo as várias realidades. 

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 89 D65 a 67

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 3 documentos

Caracterização: A série compõe-se de textos que apresentam questionamentos para 

reflexão sobre a realidade latino-americana, levantando os problemas causados pelo



121. DOSSIÊ ARREDONDO

Datas-limite: 1984-1986

Datas-limite: 1984
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122. DOSSIÊ DENUNCIAS CONTRA MAUS-TRATOS NOS CÁRCERES
| Quantidade: 6 documentos e 6 cópias
I ______

Caracterização: A série compõe-se de dossiê denunciando os maus-tratos nos cárceres 

uruguaios, levando muitos presos à morte por omissão de assistência medica. O dossiê 

contém correspondência, comunicados de imprensa, denúncias, listas de presos enfermos, 

listas de presas enfermas, textos sobre a situação dos presos uruguaios.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 91 Dl a 6

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 149 documentos 

copias

Caracterização: A série compõe-se de dossiê referente ao caso do ex-general chileno 

Sérgio Arredondo González, ativo participante da repressão chilena, que se encontrava no 

Brasil como representante de uma empresa chilena de cobre. O dossiê contém 

correspondência, fotolitos, depoimentos de parentes de presos assassinados no Chile, lista 

de presença de jornalistas em entrevistas coletivas, artigos jornalísticos sobre a empresa 

do ex-militar, artigos jornalísticos sobre a repressão chilena, artigos jornalísticos sobre o 

caso Arredondo, transcrições de programas de rádio, fotografias, cartas às autoridades 

brasileiras (Presidente José Sarney e Ministro da Justiça) solicitando a expulsão do general 

Arredondo do pais, manifestos, relatos de casos, cartas dos filhos dos executados, 

comunicados de imprensa.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 90 Dl a 149

Observações: Existem documentos em espanhol.

e 333



123. DOSSIÊ PROJETO BRASIGUAIOS

Datas-limite: 1988-1989

124. DOSSIÊ DOCUMENTOS CONFIDENCIAIS - ACESSO NÃO PERMITIDO

Datas-limite: 1976-1989
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Quantidade: 25 documentos e 1 cópia

Caracterização: A serie compõe-se de dossiê formado pela representante do Clamor Inge 

Schilling, contendo documentos considerados confidenciais, por motivos de segurança 

pessoal. O dossiê contém depoimentos gravados, transcrições de depoimentos, fichas de 

identificação de depoentes, correspondência, memorandos, informes sobre desaparecidos, 

orientações para requerimentos, modelos de cartas de solicitação de repatriação de 

crianças, atestados de óbito, certidões de nascimento, cópias de documentos de identidade, 

testemunhos. Os documentos referem-se à Argentina, Colômbia e Uruguai.

Ordenação: Geográfica por país e cronológica

Notação: FClamor Cx. 92 Dl a 25

Observações: Existem documentos em espanhol.

Quantidade: 6 documentos e 1 cópia

Caracterização: A série compõe-se de dossiê do Projeto “Brasiguaios: os refugiados que 

desconhecemos”, da jornalista de Campo Grande (MS), Maria Cácia Cortêz Ferreira, 

subsidiado pelo Clamor. O dossiê contém o projeto, correspondência, demonstrativos 

financeiros de despesas realizadas, textos de análise.

Ordenação: Cronológica

Notação: FClamor Cx. 91 D7 a 12
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Agencia Latwoamericana de Información - AI AI

SERVICIO INFORMATIVO

Agencia Latmoamericana de Servidos Especiales de Información - A LA SEI

SEMANA LATINOAMERICANA
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TÍTULOCasa Publicadora
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

HASTA ENCONTRAR LA VERDAD

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS DE CHILE

Agrupación de Familiares de Presos Políticos

BOLETÍN INFORMATIVO

Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos-Desaparecidos

BOLETÍN "DÓNDE ESTÁN"

Anistia Internacional

AMNISTÍA INTERNACIONAL

ANPDH

PRISIONERAS POLÍTICAS

Arzobispado de Santiago - Viçaria de la Solidaridad

INFORME MENSUAL

Arzobispado de Santiago - Viçaria de Pastoral Obrera

DIALOGANDO

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH

APDH

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolívia - APDRB

BOLETÍN

Asociación Americana de Juristas - AAJ
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TÍTULOCasa Publicadora
CUADERNOS DE LA ASOCIACIÒN AMERICANA DE JURISTAS

Asociaciòn Centroamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidas - ACAFADE

ACAFADE

Asociaciòn de Ahogados Latinoamericanos por la Defensa de los Derechos Humanos

INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PARAGUAY

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE LA IGLESIA EN NICARAGUA

Asociaciòn Pro Derechos Humanos - APRODEH

DERECHOS HUMANOS

Associação Brasil-Chile de Amizade - PE

VOZ DE CHILE (LA)

Associação Brasileiro-Chilena

CARTA INFORMATIVA CHILE RESISTENTE

Association "MEMOIRE - pour des hommes libres en Argentine"

Association de "La Vie Protestante"

VIE PROTESTANTE (LA)

Association pour Taide aux peuples menacés

ACTIONS FOR ENDANGERED PEOPLES

Asociaciòn de Familiares de Detenido Desaparecidos y Mártires por la Liheraciòn 
Nacional - ASOFAMD

LES DOSSIERS DE L' ASSOCIATION "MEMOIRE - pour des hommes libres en 
Argentine"
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Banco Mundial

THE WORLD BANK ANNUAL REPORT

Banco Paraguayo de Da tos

PARAGUAY ECONÓMICO

Brasil OP WEG

ABRAÇO

Brazil Labor Information and Resource Center - BLI

BLI NEWSLETTER

Cáritas Brasileira

BOLETIM CÁRITAS

Casa Chile

CASA CHILE

Casa de la Juventud "EI Encuentro”

EL PUENTE

Central Única de Trabajadores de Chile - CUT (Comité Exterior)

BOLETÍN INFORMATIVO

Centre Ecuménique de Liaisons Internationales - COELI

LIAISONS INTERNATIONALES (Comunicaciones Intemacionales)

Centro de Capacitación Social de Panamá - CCS
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Centro de Alternativas de Desarrollo - CEPA UR
Fundaciôn Dag Hammarskjõld

DEVELOPMENT DIALOGUE



Casa Puhlicadora

Centro de Comunicación Popular de honduras - CENCOPH

\!K PUES

NOTICIAS DE LATINO-AMÉRICA

Centro de Estúdios Legales y Sociales - CELS

BOLETÍN CELS

Centro de Estúdios y Acción para la Paz - CeaPaz

PAZ, TAREA DE TODOS

Centro de Estúdios y Documentacion

CHILE-AMÉRICA

Centro de Estúdios y Publicaciones

PÁGINAS

Centro de Información - Obispado de Quilmes - CEDIQ

CEDIQ

Centro de Información y Documentacion "Pedro Velázquez" - C1D0PV

BRECHA

Centro de Información y Documentacion de Bolívia - CIDOB

COYUNTURA

Centro de Información, Investigación y Documentacion del Uruguay

SERCOM
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Centro de Documentacion - Service Europeen Universitaires Latino-Americains - CEDOC- 
SEUL



TÍTULOCasa Publicadora
Centro cie Informações sobre EI Salvador

INFORMATIVO EL SALVADOR

Centro de Investigación y Promoción Eranciscano y Ecológico - CIPFE

EL MARCADOR DOC

Centro de las Naaones Unidas para el Desarme

NOTAS DESCRLPTIVAS DEL DESARME

Centro de Pastoral Vergueiro - CPV

INFORME BIBLIOGRÁFICO

Centro de Planificación y Acción Ecuménica - CEPAE

REVISTA CEPAE

Centro de Promoción Humana Integral

BOLETÍN

Centro de Reflexão e Documentação - CRD

1° DE MAIO:

Centro Dominicano de Estúdios de la Educación - CEDEE

BOLETÍN CEDEE

Centro Dominicano de Intercâmbio de Información - CDI1

BREVES DOMINICANAS

Centro Ecuménico "Diego de Medellin"

PASTORAL POPULAR

Centro Ecuménico Antonio Valdivieso - CAV
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TÍTULOCasa Publicadora
AMANECER

Centro Ecuménico de Documentação e Informação - CEDI

MEMÓRIA

Centro Ecuménico de Documentación. Estúdio y Publicaciones - CEDEP

SELECCIÓN INFORMATIVA

Centro Ecuménico de Educación Popular - CEDEPO

DESDE LAS BASES

Centro Ecuménico de Serviços à Evangelização e Educação Popular - CESEP

BOLETIM CESEP

Centro Nacional de Comunicación Social - CENCOS

IGLESIAS

Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana - UCA

CARTA A LAS IGLESIAS. DESDE EL SALVADOR

Centro Regional de Informaciones Ecuménicas, a c - CRIE

CENTRO REGIONAL DE INFORMACIONES ECUMÉNICAS

Chile Committee for Human Rights

NEWSLETTER

Chile Democrático

CHILE DEMOCRÁTICO

Chile Insurgente

CHILE INSURGENTE
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Chrisnan Aid

CHRISTIAN AID NEWS

Clarin

CLARÍN

Colectivo Paraguayo de France-Amérique Latine

PARAGUAY

Combale

COMBATE

Comisión Andina de .Juristas - CAJ

INFORMATIVO ANDINO

Comisión Chilena de Derechos Humanos

BOLETÍN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Comisión Costarricense de Derechos Humanos - CODEHIJ

INFORMATIVO

Comisión de Derechos Humanos - Decanato Católico San Juan de Lungancho

LOS DERECHOS DEL PUEBLO

Comisión de Solidaridad con los Familiares de Detenidos-Desaparecidos - COSOFAM

MEMÓRIA

BOLETÍN INFORMATIVO

Comisión Interamericana de Derchos Humanos - C1DH OEA

Comisión de Solidaridad de Familiares de Presos. Muertos j' Desaparecidos por Causas 
Políticas en Argentina
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Cómisión Interfranciscana Justicia v Paz

PAZ Y BIEN

Comisión Nacional de Derechos Humanos - CONADEH

CONADEH

Comisión Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos - CNPPDH

DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA

Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles - CODEJU

ENFRENTE...

Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamerica - CODEHUCA

CUADERNOS CENTROAMER1CANOS DE DERECHOS HUMANOS

Comisión Paraguaya de Defensa de los Derechos Humanos

DERECHOS HUMANOS

Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo

INFORMATIVO DIREITOS HUMANOS - PASSO FUNDO

Comissão Justiça e Paz de São Paulo

PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA E PAZ

Comission Tiers-Monde de 1'Église Catholique - COTMEC

COTMEC - INFO

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - CCFD

FAIM DÉVELOPPEMENT MAGAZINE

Página 9 de 26
207

TÍTULO
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS



TÍTULOCasa Publicadora
Comité Chrêtien pour les Droits Humains en Amenque Latine - CCDHAL

EN MARCHE! CAMINANDO!

('omite de Defensa de los Derechos del Puehlo - CODEPlI

BOLETiN CODEPU

Comité de Defensa de los Derechos Humanos v Viçaria de Solidarídad

KAUSAYNINCHIS

Comité de Familiares de Presos Políticos Uruguayos - FPPU

BOLETiN FPPU

Comité de Iglesias

ASPECTOS DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Comité de Iglesías para Ayudas de Emergência

PARAGUAY

CHILE INTRANSIGENTE

Comité de Solidarídadpor los Derechos Humanos en Bolívia

DENUNCIA

Comité de Solidarídad Presos Políticos v otros

DERECHOS HUMANOS - COLOMBIA

Comité de Solidariedade ao Povo Chileno do Rio de Janeiro

CHILE LIBRE!

Comité Dominicano de los Derechos Humanos - CDH
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Comité de Refugiados Políticos "Salvador Allende"



Casa Publicadora

Comité Europeen pour la Defense des Refugies et Immigres - CEDRI

BULLETIN C.E.D.RJ.

Comité Evangélico Venezolano por la Justicia - CEVEJ

REVISTA CEVEJ

BOLETÍN INFORMATIVO

Comité Internacional de Coordinación de las ONG sobre la Cuestión de Palestina - ICCP

ICCP NEWSLETTER

Comité Internacional de Movimienlos Infantiles y de Adolescentes - CIMEA

INFORMATIVO CiMEA

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras - CODEH

CODEH

Comité Permanente por ia Defensa de los Derechos Humanos (Comisión Coordinadora)

BOLETÍN DE PRENSA

Comité Peruano de Solidaridad con Uruguay

COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON URUGUAY

Comité Piracicabano de Solidariedade aos Povos da América Latina

BOLETIM

Comité Pro Justicia v Paz de Guatemala

COMITÉ PRO JUSTICIA Y PAZ DE GUATEMALA
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Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Luís Garcia Meza y sus 
colaboradores



TÍTULOCasa Publicadora
Comité Pro Retorno de Exihados

COMITÉ PRO RETORNO DE EXIHADOS

Comité Pró-Paraguai Democrático

PARAGUAI LIVRE

Commission Argentine des Droits de THomme - CADHU

BULLETIN CADHU

Committee for Human Rights in Uruguay

URUGUAY BACKGROUND INFORMATION

Comunidades Cristianas en Zonas Conflictivas y Bajo Control Popular

EL SALVADOR, FE Y PRÁCTICA

Confederacíón de Nacionaliedades Indígenas del Ecuador - CONA1E

BOLETÍN

Conferencia de Religiosos de Colombia - Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz

JUSTICIAYPAZ

Consejo de Educacion de Adultos de América Latina - CEAAL

PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Consejo Latinoamericano de Iglesias - CIAI

RÁPIDAS

Conselho Mundial de Igrejas

REFUGIADOS (OIKOUMENE)

Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre
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TÍTULOCasa Publicadora
COOJORNAL

Coordmacion Nacional Presos Políticos - Chile

BOLETÍN CARCEL Y PUEBLO

Corporacíón Integral para el Desarrollo Cultural y Social - CODECAL

CODECAL

Comente Frenteamplista

RESPUESTA URUGUAYA

CPDHU

SOLIDARIDAD

CRD

1’ DE MAIO

Croissance des Jeunes Nations - CJN

CROISSANCE DES JEUNES NATIONS

Defence for Children International

INTERNATIONAL CHILDREN'S RIGHTS MONITOR

Denuncia

DENUNCIA

Departamento Ecuménico de Investi gaciones - DEI

PASOS

Departamento Pastoral de Comunidades Eclesiales de Base - CEBs

COMUNIDAD (LA)
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Derecho a la Infância

DERECHO A LA INFANCIA

Desde Uruguay

DESDE URUGUAY

Diocese de Cratèus - CE

PASTORAL

Diocese de Registro - SP

o SOPRO

Documentation and Research Centre on DisappearedPrisoners in Latin America

BÚSQUEDA

Ediciones "Los Gavilleros"

TRECHO

Ediciones de la Urraca

PERIODISTA DE BUENOS AIRES (EL)

Ediciones Frente S.R.L.

FRENTE A LA REALIDAD DEL PAÍS Y DEL MUNDO

Editora ALFA-OMEGA

HISTÓRIA IMEDIATA

Editora Vozes

REVISTA DE CULTURA VOZES

Editorial Atlántida
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GENTE

Editorial Martes S A

VOZ DEL MUNDO (LA)

Editorial Perfil SA

REVISTA 10

Empresa Editora Araucaria Lida.

REVISTA HOY

Equipo Pueblo

PUEBLO

Escuela de Derechos Humanos: ADEC - 1DL

RED (LA)

Estúdios Ecuménicos

ESTÚDIOS ECÚMENICOS

Evangélica! Church m Germany

EKD BULLETIN

Facultad Latinoamericana de Ciências Sociales - FLACSO

USA CENTRO AMÉRICA

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

BOLETÍN

Familiares y Amigos de Presos Políticos en Costa Rica

1°DE JULIO
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TÍTULOCasa Publicadora
Fe y Solidaridad

FE YSOLIDARIDAD

Federação Internacional Sindical dc Educadores - FISE

CORREIO INTERNACIONAL DOS PROFESSORES

Federación Democrática Internacional de Mujeres - FDIM

MUJERES DEL MUNDO ENTERO

Federación Internacional Sindical de Educadores - FISE

INFORMACIONES DE LA FISE

INFORME COLOMBIANO

Federación Mundial de la Juventud Democrática - FMJD

NOTICIAS DE LA FMJD

Federación Nacional de Organizaciones Campesianas - FENOC

LUCHA CAMPESINA

Frente de Trabajadores por los Derechos Humanos

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas - FAS1C

PRESOS POLÍTICOS EN CHILE

Fundación Ecuménica de Cuyo

SELECCIÓN DOCUMENTAL

Fundación para la Protección de la Infanda Danada por los Estados de Emergência - P1DEE

BOLETÍN DEL FRENTE DE TRABAJADORES POR LOS DERECHOS 
HUMANOS

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos - 
FEDEFAM
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Fundaciòn Salvadorena para ei Desarrollo Económico r Social - FUSADF.S

BOLETIM ECONÓMICO Y SOCIAL

Gabinete de assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP

CADERNOS GAJOP

Global Electronics Information

GLOBAL ELECTRONICS

Grupo de Apoyo Mutuo - GAM

VIDA Y LIBERTAD

Grupo de Información y Solidaridad Uruguay - GRISUR

INFORMACIONES

Grupo de Iniciativa Pro Lucha de FEDERAM

VOZ DE LOS SIN VOZ

VIVIR

Grupo de Solidaridad de la Escuela de Historia (UCV)

BUSCANDO AMÉRICA

Grupos Cristianos

SOLIDARIDAD
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FUNDACION PIDEE MEMÓRIA

Grupo de Trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra la Detención- 
Desaparictòn y el asesinato político en Períi

BOLETÍN INFORMATIVO

Grupo de Reflexión "VIVIR"



TÍTULOCasa Publicadora
Grupos de Base por los Derechos Humanos San Nicolas

SEGUIMOS DE PIE

Guatemalan Development Foundation - Fl JNDESA

GUATEMALA WATCH

Human Rights Information and Documentation System - HIIR1DOCS

HURIDOCS NEWS

Human Rights Internei - HRI

HUMAN RIGHTS INTERNET REPÓRTER

Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina

ANTORCHA PENTECOSTAL

Iglesia Guatemalteco en el Exílio - IGE

GUATEMALA

Informativo Católico Latinoamericano - ICLA

ICLA BOLETÍN

Inforpress Crentroamericana

CENTRAL AMERICA REPORT

Institute for Central American Studies

MESOAMERICA

Instituto Centroamericano de Doctimentación e Investigación Social - ICADIS

POLÉMICA

Instituto de Defensa Legal - IDL
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INFORME MENSUAL

Instituto de Estúdios Legales y Sociales del Vruguay - IELSUR

REVISTA DEL IELSUR

Instituto de Promoción y Educación Popular - IPEP

CHIMBOTE FAENA

Instituto Holandês de Derechos Humanos

SIM NEWSLETTER

Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH

REVISTA IIDH

Instituto Superior Evangélico de Estúdios Teológicos

CUADERNOS DE TEOLOGIA

Inter-Church Committee on Human Rights in Latin America - ICCHRLA

NEWSLETTER

Inter-Reiigious Task Force on El Salvador & Central America

UPDATE CENTRAL AMERICA

International Biireau for Youth Tourism and Exchanges - BITEJ

BITEJ INFORMATION BULLETIN

International Foundation for Development Alternatives - IFDA

IFDA DOSSIER

International League for Human Rights

ANNUAL REVIEW
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International Movement Against all forms of Discrimination and Racism - 1MADR

IMADR BULLETIN

Internationa/ Organizarion of Consumers Unions - IOCIJ

CONSUMER CURRENTS

Internationa/ Service for Human Rights

HUMAN RIGHTS MONITOR

Internationa/ So/idarity Network

INTERNATIONAL SOLIDARITY NEWS DIGEST

Juventud Paraguaya por los Derechos Humanos

INFORME DE LA JUVENTUD PARAGUAYA POR LOS DERECHOS
HUMANOS

Kerkinformatie

BIJLAGE BIJ KERKINFORMATIE

KO'EYÚ

KO'EYÚ LTINOAMER1CANO

Lann America Documentation - LADOC

LADOC

Latin America Research andPublications Inc. - LARP

SIN CENSURA

Latin America Working Group - LA WG

LAWG LETTER

Liga Argentina por los Derechos dei Hombre
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DERECHOS DEL HOMBRE

Liga dos Estados Árabes no Brasil

REVISTA DA LIGA DOS ESTADOS ÁRABES

Luteranos Unidos en Comunicación - LUC

INFORMACIÓN ECUMÉNICA

Maandelijks werk-en ínformatieblad

SHANTI VREDE

Madres de Plaza de Mayo

MADRES DE PLAZA DE MAYO

Madres y Familiares de Delenidos Desaparecidos

MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar

MUERTES EN PRISÓN

Movimiento Campesino Paraguayo - MCP

LO MITÃ

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - MEDH

INFORMEDH

Movimiento Franciscano Justicia y Paz

MOVIMIENTO FRANCISCANO JUSTICIA Y PAZ

Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos - M1EC, Pax Romana y Juventud 
Estudantil Católica Internacional - JEC1

SPES
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Movimiento Nacional Revolucionário - MNR

OPINIÓN POPULAR

Movimiento Peronista Montonero

VENCER

Movimiento Popular Social Cristiano - MPSC

VLSPERA

National Council of Churches

HUMAN RIGHTS PERSPECTIVES

North Ametcan Congress on Latin America - NACLA

NACLA REPORT ON THE AMÉRICAS

Noticias Aliadas

NOTICIAS ALIADAS

Obra Kolping do Brasil

JORNAL KOLPING

Oficina de Solidaridad para Ext liados Argentinos - OSEA

ARGENTINA

Oficina Internacional de Exi liados del Radicalismo Argentino

REPÚBLICA (LA)

Oficina Internacional de Informaciòn del Frente Democrático Revolucionário - FDR

EL SALVADOR INFORMATIVO

OMCT/SOS- TORTURE
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SOS TORTURE

Organização das Nações A mericanas - OEA

INFORMATIVO

Organização das Nações Unidas - ONU

UNITED NATIONS DIVISION FOR PALESTINIAN RIGHTS

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura v la Alimentación - EAO

CERES

Organización de los Estados Americanos - OEA

Organización Intereclesial de Educación para el Desarrollo - IKVOS

REGIOTAAL

Organización Internacional de Uniones de Consumidores - 1OCU

VOZ DEL CONSUMIDOR (LA)

Organización Política "A Luchar"

jA LUCHAR!

Paraguay Arbeits-Gruppe - PAG

PARAGUAY RUNDBRIEF NOTIZEN

Paraguay Committee for Human Rights

PARAGUAY MONITOR

Partido por la Victoria del Pueblo

COMPANERO
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Profesionales Presos Políticos

BOLETÍN DENUNCIA DE LOS PROFESIONALES ENCARCELADOS

Programas de Servidos Legales en Latinoamérica y el Caribe - ILSA

PORTAVOZ

Research and Information Centre ofEritrea

ERITREA INFORMATION

Resistência Paraguaya

SINTESIS

Resistência Popular Chilena

BOLETIM INFORMATIVO DE CHILE

Secours Populaire Français

CONVERGENCE

BOLETÍN INTERNACIONAL

Servido de Informaciones Religiosas - SIR

SIR

Servido Ecuménico de Reintegración

SERVICIO ECUMÉNICO DE REINTEGRACIÓN

Servido Internacional para los Derechos Humanos

COMISSION DE DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES

Servicio Internacional Voluntário por la Solidaridad y la Amistad de la Juventud - STVSAJ

Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina "Oscar Arnulfo 
Romero "

Página 24 de 26
222



Casa Publicadora

Servido Paz y Justicia - SERPAJ

BOLETÍN SERPAJ PANAMÁ

Serviço de Intercâmbio Nacional pela Defesa dos Direitos Humanos - S1N

SIN

Serviço Informativo sobre America Central - SISAC

SISAC

Serviço Nacional Justiça e Não-Violência

JUSTIÇA E NÃO-VIOLÉNCIA

Servizio Informazione America Latina - SIAL

SIAL

SOL1DARIDAD

Solidarité Amérique Centale - Oscar Romero

CHRÉTIENS EN AMÉRIQUE CENTRALE

Taller de Trabajo Ecuménico Centroamericano y del Caribe

CRISTIANISMO Y SOCIEDAD

Transformation Resources Centre

WORK FOR JUSTICE

United Nations Educational. Scientific and Cultural Organization - UNESCO

HUMAN RIGHTS TEACHING
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INFORMATIVO S1VSAJ

Socorro Jurídico Cristiano "Arzohispo Oscar Romero"



TÍTULOCasa Publicadora

United Ncntons High Commissioner for Refugees - ACNUR

REFUGEES MAGAZINE (REFUGIADOS)
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