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O GOVERNO QUER incluir pelo me-
nos 370 camponeses, assassinados en-
tre 1961 e 1988, na lista ofi cial de mor-
tos e desaparecidos da ditadura militar. 
São, principalmente, sindicalistas e lide-
ranças de lutas coletivas que tombaram 
em decorrência da política repressora 
dos militares. Segundo o coordenador 
do Projeto Memória e Verdade da Secre-
taria de Direitos Humanos (SDH), Gil-
ney Viana, a invisibilidade dos trabalha-
dores rurais é tão grande que eles foram 
alijados, até mesmo, das leis da Anistia, 
de 1979, e da Comissão de Mortos e De-
saparecidos, de 1995, criadas para repa-
rar a violência cometida pelos agentes de 
estado durante o regime. “Esses campo-
neses são os desaparecidos dos desapa-
recidos”, afi rma.

Autor do estudo que levantou nomes e 
biografi as dos trabalhadores rurais mor-
tos e desaparecidos, Gilney atesta que, 
de 1961, o chamado período pré-ditadu-

ra, até 1988, o da redemocratização, 858 
camponeses foram, comprovadamente, 
assassinados no campo brasileiro. Além 
dos já 370 já catalogados pela pesquisa 
como vítimas do regime, há outros 488 
casos em que não há informações sufi -
cientes para que seja feita a caracteriza-
ção como tal. 

O curioso, segundo ele, é que apenas 
15% deles foram assassinados direta-
mente pelos agentes de estado. A maio-
ria foi morta por jagunços e milícias a 
serviço dos latifundiários. “Mesmo no 
auge da ditadura, a repressão no cam-
po foi praticadas majoritariamente pelos 
agentes privados. Os militares terceiri-
zaram a repressão aos camponeses. Por 
isso, é tão difícil para os familiares des-
sas vítimas comprovarem a responsabi-
lidade do Estado sobre os assassinatos”, 
acrescentou.

Nas palavras da deputada Erika Kokay 
(PT-DF), que presidiu a sessão convoca-
da pela Comissão Parlamentar da Ver-
dade para discutir o tema, “o estado ali-
mentava a mão armada do latifúndio pa-
ra substituí-lo na execução dos crimes”. 
Segundo ela, esses crimes precisam ser 
reconhecidos e punidos, para que a cul-
tura da violência não perpetue no país. 

“A democratização não signifi cou o ar-
refecimento da repressão no campo. A 
terra e seus trabalhadores continuam 
sendo tratados como pertences de uma 
pequena elite”, denunciou.

Gilney Viana atestou que, de fato, o 
número de camponeses assassinados 
após a Lei da Anistia e no chamado pe-
ríodo de redemocratização foi maior do 
que o registrado durante a ditadura. En-
tre 1964 e 1979, o período mais duro do 
regime, há registros de 246 mortos e de-
saparecidos. Entre 1979 e 1885, ou seja, 
da edição da Lei da Anistia à redemocra-
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TRABALHAR NA FÁBRICA e ser opri-
mido são praticamente sinônimos. Ser 
explorado é uma condição de vida da 
classe operária. Mas quando um povo e 
os trabalhadores estão sob uma ditadu-
ra militar, quais são os mecanismos de 
repressão?

O que aconteceu dentro das fábricas 
e na vida dos trabalhadores moradores 
da periferia a partir do golpe militar de 
1964? 

Os metalúrgicos da cidade de São Pau-
lo estão reconstruindo essa história, le-
vantando os militantes caçados pela po-
lícia dentro das fábricas,os metalúrgicos 
presos , torturados e demitidos.

Quando falamos em metalúrgicos da 
cidade de São Paulo, estamos falando 
dos metalúrgicos agrupados na Oposi-
ção Sindical Metalúrgica de São Pau-
lo (OSM-SP), que por mais de 3O anos 
enfrentaram pelegos como o célebre Jo-
aquinzão e seus sucessores (Medeiros e 
Paulinho). O Sindicato dos Metalúrgicos 
sofreu intervenção em 1964. Afonso De-
lellis, presidente eleito em 1963, foi cas-
sado assumindo os interventores nome-
ados pelo regime militar, 1800 delega-
dos sindicais foram perseguidos.

O Projeto Contemos nossa história - 
Os mecanismos de repressão e persegui-
ção política durante a ditadura - memó-
ria dos trabalhadores metalúrgicos de 
São Paulo é uma realização do Intercâm-
bio, Informações, Estudos e Pesquisas 
(Iiep) e do Projeto Memória da OSM-SP, 
fomentado com verbas do Projeto Mar-
cas da Memória, da Comissão de Anis-
tia. É dirigido pelas lideranças da Oposi-
ção Metalúrgica e usa uma maneira par-
ticipativa para recontar os enfrentamen-
tos com a classe patronal, a segurança 
das empresas, as polícias, os espiões e 
os delatores.

Entre os militantes e organizadores da 
OSM-SP, foram vítimas mortais da dita-
dura: Olavo Hansen em 1970 e Luis Hi-

rata em 1971. Olavo Hansen foi preso no 
ato festivo do Primeiro de Maio, no cam-
po do Maria Zélia/Vila Maria, época em 
que estava trabalhando na indústria quí-
mica do ABC. Era dirigente do Partido 
Operário Revolucionário (POR), organi-
zação trotskysta.

Foi assassinado sob tortura nos porões 
do Dops-SP, como Luiz Hirata, mem-
bro da Ação Popular (AP) e metalúrgi-
co da Mangels. Em 1976, a OSM-SP se 
mobilizou para denunciar o assassinato 
do operário Manoel Fiel Filho, no DOI-
Codi/SP. O líder metalúrgico Santo Dias 

da Silva, da Pastoral Operária (PO), can-
didato a vice-presidente pela chapa da 
Oposição em 1978, foi assassinado pela 
Polícia Militar de São Paulo durante pi-
quete de grevistas diante da fábrica Syl-
vania, em outubro de 1979.

O projeto vem reunindo os metalúrgi-
cos nas tradicionais regiões de concen-
tração industrial, palco das lutas ope-
rárias e, na maioria das vezes, irmana-
das com as lutas populares como o Mo-
vimento do Custo de Vida e as lutas por 
transporte, saúde, moradia, etc. Nessas 
reuniões, eles respondem a um questio-
nário chamado Investigação Operária 
que busca, através dos depoimentos in-
dividuais e discussões em grupo, regis-
trar questões como as fábricas ocupa-
das pelas polícias, a infi ltração e a dela-
ção nas organizações dos trabalhadores, 
a vida dentro das fábricas militariza-
das consideradas de “segurança nacio-
nal” como a Engesa (equipamentos para 
o Iraque em guerra com o Irã), Bernar-
dini (reforma de tanques) e as diversas 
empresas de eletrônica/comunicação li-
gadas ao complexo militar. Qual a lem-

brança dos trabalhadores da época so-
bre como era a vida nas fábricas e nos
locais de moradia debaixo da Lei de Se-
gurança Nacional, da lei anti-greve, do 
arrocho salarial?

As greves eram assunto de polícia e 
tratadas como um enfrentamento ao
regime militar. A ditadura atuava co-
mo cão de guarda dos interesses dos pa-
trões. Quando as greves operárias ex-
plodiram no fi m da década de 1970, fo-
ram reprimidas com prisões em massa. 
Para enfrentar a crescente organização
dos trabalhadores, as empresas sofi sti-
caram seus métodos. A repressão pura
e simples não conseguia segurar a cres-
cente organização dos trabalhadores,
então as empresas recorreram à organi-
zação de entidades e associações dos de-
partamentos de Recursos Humanos das
diversas empresas que elaboravam “lis-
tas negras” das lideranças, dos ativistas 
e dos “agitadores e grevistas”.

As empresas começaram a montar os 
serviços assistenciais para cooptar os 
trabalhadores e, ao mesmo tempo, usa-
vam toda a estrutura da polícia política e 
do Dops para infi ltrar e controlar o mo-
vimento operário.

Onde buscar as informações?
O Arquivo Público do Estado de SP 

(www.arquivoestado.sp.gov.br) pos-
sui o material do Dops/SP e, diferen-
temente da maioria dos arquivos esta-
duais, o acervo pode ser consultado por
qualquer pessoa e está muito bem orga-
nizado. O Arquivo Nacional, em Brasí-
lia, possui a documentação produzida
por diversos órgãos da repressão, en-
tre eles o Serviço Nacional de Infor-
mações (SNI). As informações, as lem-
branças, as pistas apontadas pelos par-
ticipantes das reuniões regionais serão
comparadas com os documentos desses
arquivos.

O blog do projeto (www.iiepmemori
aoperaria.wordpress.com) traz as notí-
cias atualizadas dessa Investigação Ope-
rária, as datas das reuniões, as fotos, os 
depoimentos.

O lema da Investigação Operária é “a 
gente sabe como foi, a gente conta, es-
creve e prova!”

Sebastião Neto é um dos coordenadores 
do Projeto Investigação Operária.

Governo quer incluir 370 camponeses 
na lista de vítimas da ditadura
REGIME MILITAR 
Comissão de Mortos e 
Desaparecidos reconhece 
apenas 17 trabalhadores 
rurais entre as 457 vítimas 
ofi ciais da ditadura

tização, são 379. “Os militares primei-
ro acabaram com a resistência ao regi-
me nas cidades, para depois se dedica-
rem ao campo”. 

O coordenador do Projeto Memória e 
Verdade ressaltou, ainda, que a Comis-
são de Mortos e Desaparecidos, desde 
que foi criada, apreciou mais de 800 re-
querimentos de familiares de vítimas, 

reconhecendo um total de 457 vítimas
da ditadura. Destas, apenas 17 eram
camponeses. “Especialmente aqueles
que tinham uma militância partidária
pública. Os camponeses comuns, que
não pertenciam a partidos políticos ou
escondiam sua militância, não foram
benefi ciados pela lei”, contabiliza. Ele
estima que a Lei da Anistia também não
benefi ciou os camponeses na proporção
necessária. Dos 70 mil pedidos recebi-
dos pela Comissão, menos de mil se re-
ferem ao segmento. 

O professor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordena-
dor do livro Retrato da repressão polí-
tica no campo – Brasil 1962-1985: cam-
poneses torturados, mortos e desapare-
cidos, Moacir Gracindo Soares Palmeira 
reiterou que, quando se fala em ditadu-
ra, se pensa quase que automaticamente 
em repressão a estudantes, jornalistas e 
militantes de esquerda. “Apesar da cha-
mada agitação no campo ter sido apon-
tada como uma das causas do golpe mi-
litar, muito pouco se falava sobre a re-
pressão no campo, principalmente em 
função da censura”, observou.

Símbolo da resistência camponesa ao 
regime, o eterno militante maranhen-
se, Manoel da Conceição, concorda que 
os trabalhadores rurais merecem o reco-
nhecimento da história. Ele mesmo, que 
foi preso nove meses, sofreu toda sorte 
de torturas, perdeu uma perna e teste-
munhou execuções e chacinas, não sa-
be contabilizar o número de companhei-
ros perdidos durante a luta pela terra e 
contra a repressão. E é exemplo vivo da 
inoperância do Estado em reparar as fa-
mílias dos camponeses vítimas do regi-
me. Há seis anos processa o estado bra-
sileiro, sem sucesso. (Carta Maior – 
www.cartamaior.com.br)

A ditadura e a repressão nas fábricas 
Metalúrgicos afi rmam 
que sabem como foi, 
escrevem e provam

As greves eram assunto de 
polícia e tratadas como um 

enfrentamento ao regime militar. 
A ditadura atuava como cão de 

guarda dos interesses dos patrões

OPINIÃO

Mesmo no auge da ditadura, a 
repressão no campo foi praticada 
majoritariamente pelos agentes 
privados. Os militares terceirizaram a 
repressão aos camponeses

“O estado alimentava a 
mão armada do latifúndio 
para substituí-lo na 
execução dos crimes” “A terra e seus trabalhadores 

continuam sendo tratados 
como pertences de uma 
pequena elite”

Além dos já 370 já 
catalogados pela pesquisa 
como vítimas do regime, há 
outros 488 casos em que não 
há informações sufi cientes 
para que seja feita a 
caracterização

O coordenador do Projeto Memória e Verdade da SDH, Gilney Viana

Ofi cina regional da Investigação Operária, realizada na Zona Sul de São Paulo
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