
   

Diálogos Latinoamericanos

ISSN: 1600-0110

au@au.dk

Aarhus Universitet

Dinamarca

Kupka Neckel, Roselane

Reseña de "Dos filhos deste solo. Mortos e desaparecidos políticos  durante a ditadura militar: a

responsabilidade do Estado" de NilmárioMiranda & Carlos Tibúrcio

Diálogos Latinoamericanos, núm. 2, 2000, pp. 115-117

Aarhus Universitet

Aarhus, Dinamarca

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16200209

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=162
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16200209
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=16200209
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=162&numero=760
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16200209
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=162
http://www.redalyc.org


Diálogos Latinoamericanos

MIRANDA, Nilmário & TIBÚRCIO, Carlos. Dos filhos deste solo.
Mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar: a
responsabilidade do Estado. São Paulo: Editora Fundação Perseu
Abramo/ Boitempo Editorial, 1999, 650 pp.  

                Roselane Neckel Kupka1

A juventude já não aceita refugiar-se no
intelectualismo oco de outros tempos, mas também
recusa-se a compactuar, por assentimento ou omissão,
com uma ordem social que desumaniza o indivíduo e
destina `a fome e à mais completa ignorância quase dois
terços da humanidade. (...)
Este mundo de guerras, de sobressaltos e insegurança, do
lucro como motor de desenvolvimento dos grandes
monopólios, subordinando aos interesses de uma minoria
em todos os aspectos da vida social, este mundo dividido
em explorados e exploradores, em que a fome elimina
anualmente milhares de vezes mais vidas humanas do que
a criminosa guerra do Vietnã, este mundo perdeu sua
razão de ser; quando se consomem milhões de dólares
para matar a outro homem, quando os orçamentos
militares são constantemente aumentados em detrimento
das necessidades vitais, quando a separação entre
humildes e poderosos atinge proporções de um verdadeiro
cataclismo, quando as mais ponderadas manifestações de
alerta são silenciados à bala, quando o descontentamento
se torna universal e o indivíduo desfalece nas tramas de
forças materiais que ele não dirige e muitas vezes não
compreende.(p. 88)  Luis Eurico Tejera Lisbôa 19/1/48-
9/1972)

 Os restos mortais de Luis Eurico Tejera Lisbôa foram os primeiros
de um desaparecido político, durante a ditadura militar no Brasil, a ser
encontrado, o que ocorreu no Cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo,
onde  estava enterrado com o nome de Nelson Bueno. Sua história, suas
práticas políticas e a desmontagem da versão oficial para sua morte-
suicídio pode ser acompanhada no livro de Nilmário Miranda e Carlos
Tibúrcio2, onde a vida de muitos “ dos filhos deste solo” mostram o quanto
a “pátria pode não ser gentil”.3  

O título do livro é bastante sugestivo sobre o significado da
divulgação por estes autores da história de homens e mulheres assassinados
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durante a ditadura militar brasileira, especificamente o período referente a
Lei 9.140/95 de 4 de dezembro de 1995, que estabeleceu condições para a
reparação das pessoas mortas por motivos políticos, entre 2 de setembro de
1961 e 15 de agosto de 1979. 

Após a promulgação desta lei, foi criada uma Comissão Especial,
vinculada ao Ministério da Justiça, para analisar, caso a caso, denúncias
sobre mortes de causas não naturais, com motivação política, ocorridas
durante este período. 

Durante os mais de dois anos de trabalho da Comissão Especial,
Nilmário Miranda e Carlos Tibúrcio dedicaram-se a produzir um livro que
desse conta dos resultados obtidos. Assim, “Dos filhos deste solo” conta a
história dos mortos e desaparecidos políticos, personagens , que
enfrentaram o arbítrio, a repressão, a clandestinidade, a tortura, o
desaparecimento forçado, a morte brutal, resistindo à ditadura em busca de
um mundo que eles acreditavam ser melhor que aquele onde viviam.

Os autores tecem uma narrativa marcada pela morte, pelo terror,
impostos pela ditadura, e especialmente pela coragem de homens e
mulheres em enfrentar o processo de institucionalização do autoritarismo e
do “culto da morte”. Em alguns momentos, talvez,  alguns leitores
neguem-se a acreditar que o que está escrito na obra possa  ter acontecido.
Um período da história onde a “coroa de cristo” não é apenas aquela de
espinhos que aparecem nas imagens de cristo crucificado mais uma “fita
de aço que esmaga aos poucos o crânio da vítima” (p. 59).  

Com argúcia os autores trazem à cena uma  farta documentação e
bibliografia que delineiam para os leitores os significados da violência do
estado brasileiro em relação a homens e mulheres que não se dobraram
diante da violência e arriscaram a vida por seus ideais.

Vale apontar, também, o destaque dado à luta dos familiares dos
mortos, com o apoio dos grupos Tortura Nunca Mais 4 e da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, localizando testemunhas e
realizando pesquisas nos arquivos da repressão. Ao questionar os limites da
Lei 9140/95, os autores mostram os esforços de familiares e ex-
companheiros dos mortos e desaparecidos políticos para obter informações
sobre seus parentes e amigos, organizados em comissões e contando com o
apoio de setores da sociedade civil, especialmente entidades voltadas para a
defesa e promoção dos direitos humanos. O mais grave, segundo os
autores, é que a “lei lançou todo o ônus da prova nas costas dos
familiares” ( p. 15). Tais provas foram requeridas as autoridades;
exumações; laudos periciais, refeitos; testes de DNA, e até mesmo a
dificílima tarefa de localização dos restos mortais de desaparecidos foi
empreendida. Os vários casos foram apresentados a Comissão Especial
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pela Comissão Nacional de Familiares que montou um dossiê para cada
caso. 

 E assim, caso a caso, parafraseando os autores, “ as farsas montadas
pela ditadura foram sendo desnudadas”(p.17). As versões oficiais
divulgadas pela imprensa na época, baseadas em notas oficiais dos próprios
orgãos da repressão, foram sendo desmentidas por médicos-legistas e
peritos sérios e respeitados que analisaram laudos de necropsia, fotos
cadavéricas e de perícias de local, entre outros documentos. Ao invés de
“suicídios” e mortes por atropelamento, assassinatos sob torturas cruéis. Ao
invés de “fugas da prisão”, desaparecimentos forçados. Ao invés de
“tiroteios”, quase todos simulados, execuções à queima-roupa”. (p.17) 

O livro é dividido em 12 partes ou módulos. Cada parte se refere às
organizações de esquerda em que militavam  quando foram mortos; a
última é dedicada aos que não tinham esse vínculo com organizações e
partido ou o mesmo não foi esclarecido. (p.20). Para os autores, através
desta estrutura, busca-se “relatar as histórias dentro do contexto político e
ideológico específico das organizações e partidos da época- 1961/71-
buscando conservar assim a trajetória orgânica e política dos militantes”.
(p.21). As siglas ALN/Molipo, PC do B, PCR,  MRT, VPR/Colina, PCB,
PCBR, MR8, VAR- Palmares, MNR/M3G, AP, PRT, Port - dão lugar às
ações de estudantes, intelectuais, artistas, agricultores, religiosos que
tinham ideais e  protestaram contra a ditadura e o terrorismo de estado.

A leitura dos 364 casos “Dos filhos deste solo” é instigante, pois,
além de despertar, pelas “dores” que permeiam os casos, um compromisso
com os direitos humanos em todos os lugares, e não só na sociedade
brasileira, é uma obra importante para todos os pesquisadores interessados
em analisar o período da ditadura militar no Brasil.

Notas
1 Professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina /
Brasil.
2 Nilmário Miranda é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores,  jornalista, como
pós-graduação em Ciência Política. Carlos Tibúrcio é jornalista e dirigente do grupo
Tortura Nunca Mais, de São Paulo.
3 Referência aos dizeres do Hino Nacional Brasileiro. “Dos filhos deste solo és  mãe
gentil, pátria amada Brasil.”
4 Na bibliografia indicada no final do livro, merecem destaque as publicações  do Grupo
Tortura Nunca Mais.


