
As engrenagens da repressão política 
Mostra em cartaz no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, traz documentos 

inéditos que mostram como funcionavam os serviços de inteligência do 
regime militar 

por Heloísa Broggiato 

Os porões da ditadura foram 
finalmente abertos. A exposição 
“Registros de uma Guerra Surda: 
1964-1985”, em cartaz até 
agosto no Arquivo Nacional, no 
Rio de Janeiro, reúne uma série 
de documentos, muitos deles 
nunca antes expostos, que 
revelam como operavam os 
órgãos de informação e repressão 
criados pela ditadura militar. 
 
A mostra faz parte de um esforço 
do país para se reconciliar com 
um período traumático de sua 
história recente. Segundo a 
curadora da exposição, Viviane Gouvêa, o assunto ainda é tabu. “Ainda há muito a ser 
investigado. Essa é uma tentativa de fazer com que as pessoas se interessem pelo tema”, 
afirma. 
 
A exposição está organizada em cinco módulos. O primeiro retrata a estruturação do regime 
autoritário. O segundo demonstra como a estrutura jurídica da época funcionava para 
reprimir e apresenta documentos relativos às prisões dos participantes do Congresso de 
Ibiúna, ao combate aos movimentos armados, à Operação Bandeirante (Oban) e ao 
desmantelamento da guerrilha do Araguaia. 
 
A terceira parte mostra como o regime construiu sua imagem pública, por meio da 
propaganda oficial que exaltava o nacionalismo e o milagre econômico. O quarto módulo 
retrata a desintegração do regime autoritário e a transição para a “normalidade democrática” 
durante o governo do general Ernesto Geisel. 
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Foto de movimento pela anistia tirada por agente do governo no Rio de 
Janeiro em 1979 
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[contin
uação] 
 
A 
quinta 
e 
última 
parte 
aprese
nta 
iniciati
vas 
recente
s de 
resgate 
da 
história 
da 
ditadur
a, 
como o 
projeto 
Memóri
as 
Revela
das – 
Centro 
de 
Referê
ncia 
das 
Lutas 
Política
s no 
Brasil 
(1964-
1985) . 
O 
centro 
foi 
criado 
em 
2009 
pela 
Casa 
Civil da 
Presidência da República para reunir documentos relativos ao período. A iniciativa colocou 
sob a guarda do Arquivo Nacional os documentos públicos produzidos por órgãos como o 
Conselho de Segurança Nacional (CSN), a Comissão Geral de Investigações (CGI) e o 
Sistema Nacional de Informações (SNI), entre outros.  
 
Além disso, graças a um acordo firmado entre a União e 13 estados da federação, o projeto 
reuniu documentos digitalizados provenientes não só do Arquivo Nacional, mas também de 
arquivos públicos de estados que abriram os acervos de suas Delegacias de Ordem Política e 
Social (Dops). Esse fundo virtual forma o sistema nacional de informação do banco de dados 
Memórias Reveladas, que pode ser acessado pela internet no endereço 

www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br. 
 
Os documentos expostos no Arquivo Nacional saíram, em grande parte, dos acervos reunidos 
pelo projeto Memórias Reveladas. Entre eles estão instruções de órgãos repressivos, folhas 
de identificação de presos, fotografias de personalidades e eventos, grandes jornais e 
carimbos utilizados na documentação oficial, entre outros. 
 

 
Carros de funcionários do Banco Central que eram monitorados pelo SNI em 1971 

 



A exposição conta ainda com recursos multimídia, como vídeos de depoimentos dos 
camponeses do Araguaia, curtas-metragens, produções independentes e registros pessoais 
do período. Uma mostra de documentários brasileiros e estrangeiros sobre a ditadura militar 
completa a programação do evento. 
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REGISTROS DE UMA GUERRA SURDA. ONDE: Arquivo Nacional – Praça da República, 173 – 
Centro – Rio de Janeiro. QUANDO: até 26 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
18h. QUANTO: entrada franca. MAIS INFORMAÇÕES: (21) 2179-1273              (21) 2179-
1273       / (21) 21790-1360   
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“Nosso negócio é fazer História” 


