
A IDEIA: 
“(...) o anseio de verdade é sentido 

com maior urgência pelas vítimas da tortura 
que o anseio de justiça.” 

(Lawrence Weschler) 

A Lei de Anistia de agosto de 1979, que beneficiou presos e exilados políticos 
brasileiros, perseguidos pelo regime militar instaurado em 1964, por outro lado 
possibilitava a impunidade dos agentes de segurança do Estado. O passado 
deveria ficar no passado. Entretanto, para os que lutaram pela defesa dos 
direitos humanos dos perseguidos políticos não era aceitável relegar ao es-
quecimento essas histórias de tortura, desaparecimento e morte. 



A IDEIA: 
A ideia de como burlar esse esquecimento surgiu entre advogados que se 
dedicaram à defesa de presos políticos, em conversas com o Reverendo Jai-
me Wright, da Igreja Presbiteriana americana no Brasil. Uma brecha na pró-
pria Lei de Anistia oferecia oportunidade rara: a fim de obter a anistia para 
seus clientes, advogados poderiam retirar, por 24 horas, processos sobre cri-
mes políticos reunidos no Superior Tribunal Militar. Wright solicitou o apoio de 
D. Paulo Evaristo Arns, Cardeal Arcebispo de São Paulo, que prontamente 
aderiu ao projeto. O financiamento necessário viria de um órgão ecumênico 
e internacional – o Conselho Mundial de Igrejas. Nascia o Projeto Brasil: nun-
ca mais.

Superior Tribunal Militar. 



A IDEIA: 
Ao longo de cinco anos, um grupo de advogados, 
jornalistas, religiosos e militantes políticos, desenvol-
veu, sigilosamente, projeto que visava mapear a re-
pressão política no Brasil, de abril de 1964 a 15 de 
março de 1979, através da documentação gerada 
pela própria Justiça Militar. 
Quando a pesquisa foi iniciada, ainda no último go-
verno militar, as incertezas eram muitas: se as infor-
mações procuradas estariam nos processos, se o 
projeto não seria descoberto, se seria possível divul-
gar os resultados no Brasil. Felizmente, os testemu-
nhos estavam lá, um esquema de segurança garan-
tiu proteger o projeto e seus membros durante a exe-
cução e após ela, e o País pôde conhecer o comple-
to relatório escrito a partir dele nos meses iniciais do 
primeiro governo civil em 21 anos. 



A IDEIA: 

Esta Exposição é uma síntese da trajetória 
corajosa e ousada de um projeto com ca-
racterísticas únicas e, ao mesmo tempo, 
uma homenagem a seus participantes, co-
nhecidos e anônimos. 

Jaime Wright 

Dom Paulo Evaristo Arns 
Dra. Eny  Moreira Paulo  de Tarso  Vanucchi 



AS FONTES: 
“(...) Brasil: nunca mais era diferente, pois 

baseava-se em registros oficiais do próprio regime (...). 
(...) lá estavam as provas – nas próprias palavras deles, 

arrancadas de seus próprios arquivos.” 
(Lawrence Weschler) 

“O Projeto Brasil: nunca mais procurou estudar a repressão militar-
policial desencadeada nos 15 anos transcorridos entre a deposi-
ção de João Goulart e a posse de João Batista Figueiredo na Presi-
dência da República, a partir de fontes documentais produzidas 
pelas próprias autoridades envolvidas na ação repressiva 
[processos sobre crimes políticos que correram na Justiça Militar]. 
(...) os dados colhidos no próprio processo jurídico organizado pe-
las estruturas regulares do Regime Militar equivaleriam à exibição 
de um testemunho irrefutável. (...) 

(BNM, Projeto A)



AS FONTES: 

Processo contra o intelectual 
Caio Prado Junior e dois estu-
dantes da Faculdade de Filo-
so a da USP, em virtude, res-
pec vamente, de entrevista e 
publicação da Revista 
“Revisão”, que conteria ata-
ques ao governo. 



AS FONTES: 

Processo que apura a vida-
des de um grupo de estu-
dantes e operários oriundos 
do meio estudan l, os quais 
estruturavam a Liga Operá-
ria em São Paulo. 



AS FONTES: 

Processo que aborda as a vida-
des de um grupo de ex-
militantes da Aliança Libertadora 
Nacional (ALN) de São Paulo, os 
quais se ar cularam como um 
grupo independente, efetuando 
ações armadas em 1971 e 1972, 
e mantendo contato com rema-
nescentes do Movimento de Li-
bertação Popular (MOLIPO) até 
1973. 



A PESQUISA BNM: 
“(...) Wright contou-me mais sobre a saga: como a equipe catalogou 

1 milhão de páginas, transferiu os dados para um computador, reduziu 
o material para um relatório inicial de 7 mil páginas e depois reduziu esse relatório a um 

resumo selecionado (...) e como a equipe conseguiu fazer tudo isso 
e manter o projeto em segredo até o dia em que o livro, 

de repente, apareceu nas livrarias.” 
Lawrence Weschler 

“Tínhamos trabalhando conosco doze advogados que, de maneira apa-
rentemente casual, começaram a re rar pastas do arquivo [do Superior
Tribunal Militar].”

O Projeto alugou uma pequena sala num prédio de escritórios em Brasí-
lia. “Nenhuma placa na porta, e dentro apenas 3 máquinas fotocopiado-
ras alugadas. (...) Nosso pessoal trabalhava dez horas por dia, sete dias
por semana, copiando página por página.”

“Os advogados, então, devolviam os originais, tal como era requerido
[em 24 horas], evitando, assim, qualquer suspeita.”

Arquivo central do STM,  localizado no subsolo 
do edifício sede. 



A PESQUISA BNM: 

Re rada e fotocópia dos processos 
do STM em Brasília/DF. 

Os processos fotocopiados eram 
encaixotados e enviados de ônibus 
e depois de avião para São Paulo, 

por linhas e companhias aéreas di-
ferentes, e alguém os apanhava no 

des no. 



A PESQUISA BNM: 

 

 

 

 

 

 

Cada página era microfilmada em 
uma máquina “emprestada” de uma 
universidade local, sem que os admi-
nistradores desta soubessem.”

Os rolos de microfilme eram leva-
dos para o Conselho Mundial de 
Igrejas, em Genebra (Suíça), no 
fundo de uma mala, que voltava 
com verba do CMI para financia-
mento do projeto. 

“Depois de microfilmados, os pro-
cessos eram arquivados.” Os volu-
mes de cada processo recebiam 
um número por data de entrada, 
pelo qual seriam sempre identifica-
dos no Projeto BNM.

Depoimentos tomados por Lawrence Weschler.

Era preciso garantir que, qualquer 
que fosse o destino do projeto, o 
maior número possível de docu-
mentos sobrevivesse. 



A PESQUISA BNM:
Fase de processamento dos dados: 
 
Elaboração de dois questionários extremamente detalha-
dos, permitindo uma multiplicidade de cruzamentos de in-
formação, que possibilitaram traçar um nítido perfil da 

ação repressiva e da práti-
ca da tortura no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por medida de segurança, o Projeto BNM mudou três vezes 
de base em São Paulo.  



A PESQUISA BNM:
Fase de processamento dos dados: 
 
Dado o volume de informações, membros da equipe, especi-
alizados em informática, desenvolveram um programa de 
computador para essa tarefa. 



A PESQUISA BNM:
Fase de processamento dos dados: 
 
Durante cinco anos, uma única pessoa percorreu todos os 
processos com uma única tarefa: extrair todo e qualquer 
testemunho de tortura. “Tais extratos foram submetidos a 
uma classificação mais detalhada ainda.” 
 
 
 



Produtos diretos: 
O CONJUNTO DOCUMENTAL 

Até meados de 1990, o acervo de 707 processos contra crimes polí-
ticos e 10.170 documentos da esquerda brasileira, anexos aos pro-

cessos, acumulado pelo Projeto BNM esteve armazenado em um 
depósito sigiloso. “Dizemos às pessoas 

que trabalham aqui no prédio, os zela-
dores e outras, que estes são apenas al-
guns dos papéis pessoais do Cardeal e 

isso parece satisfazê-las”

(Reverendo Jaime Wright). 

Após 1990, o acervo foi doado para o 
Arquivo Edgard Leuenroth / UNICAMP,  
encontrando-se à disposição do públi-
co.

O conjunto contempla ainda 
543 microfilmes, doados ao 
“Latin American Microform 
Project” (LAMP), mantido no 
“Center for Research Libraries
- CRL”, em Chicago (EUA), dis-
poníveis para consulta. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

O relatório completo do Projeto BNM – denominado Projeto A – 
possui 6 tomos, divididos em 12 volumes, com 6.891 páginas. Dele 
foram feitas 25 cópias completas, enviadas ao Conselho Mundial 
de Igrejas e a universidades brasileiras e estrangeiras. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Projeto A—Índice compacto. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Organograma dos órgãos de repressão. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Quadro de classificação geral dos processos. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Quadro de caracterização da população atingida por 
faixa etária. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Relação dos denunciados — Primeira página. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Quadro de torturadores. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Quadro de declarantes de óbitos. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Quadro de caracterização de torturados por sexo 
e faixa etária. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Quadro de tipos de tortura por sexo. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Transcrição de depoimento 
sobre tortura — 
Inês E enne Romeu. 

 

Transcrição de depoimento 
sobre tortura — 

Jan Talpe. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Transcrição de depoimento 
sobre tortura — 
Aldo Silva Arantes. 

 

Transcrição de depoimento 
sobre tortura — 

Dilma Vana Roussef Linhares. 



Produtos diretos: 
O PROJETO A 

Transcrição de depoimento 
sobre tortura — 
Marcelo Amorim Ne o. 

 

Transcrição de depoimento 
sobre tortura — 

Maria Regina Peixoto Pereira. 



Produtos diretos: 
O Projeto B 

Resumo do Projeto A, 
redigido em linguagem 
mais fácil para alcan-
çar público mais abran-
gente.

Publicado pela Editora 
Vozes, foi colocado à 
venda nas livrarias de 
todo o país no dia 15 
de julho de 1985, sem 
qualquer propaganda 
ou lançamento. 

Em 4 de agosto, apareceu em primeiro lugar na lista 
dos mais vendidos, aí permanecendo por 91 sema-
nas, tornando-se um dos livros de não-ficção mais 
vendidos em toda a história editorial brasileira.



PRODUTOS DIRETOS: 

Em 1987, a Editora Vozes publicou na ínte-
gra o tomo III do Projeto A: O Perfil dos 
Atingidos. Nele encontra-se a descrição 
mais completa de 47 organizações da es-
querda brasileira, que atuaram antes e 
durante a ditadura militar (1964-1985). O 
livro reconstitui o pensamento e a história 
dos atingidos pela repressão política. 

Do Projeto B, foi preparada uma edição 
em inglês – Torture in Brazil – publicada pe-

la Editora Handon House (EUA), a fim de 
que essa síntese da pesquisa fosse divul-

gada internacionalmente. 

Em 2011, a Vozes lança ainda a edi-
ção de bolso do Brasil: nunca mais.



A REPERCUSSÃO: 



A REPERCUSSÃO: 



A REPERCUSSÃO: 



A REPERCUSSÃO 



A REPERCUSSÃO 



Produtos indiretos: 

O prefácio de Brasil: nunca mais termina com 
o apelo D. Paulo Evaristo Arns contra a tortura 
e, em 23 de setembro de 1985, o Presidente 
da República José Sarney assinou, em nome 
do Brasil, na sede da ONU, a “Convenção
contra a tortura”.



Produtos indiretos: 

Em 1990, o jornalista americano Lawrence
Weschler publicou o livro Um Milagre, Um 
Universo, narrando a trajetória do Projeto
Brasil: nunca mais.



Produtos indiretos: 

A Rede de Televisão americana ABC enviou
uma equipe ao Brasil para produzir repor-
tagem sobre o Projeto Brasil: nunca mais
para o Programa “Nightline”.



Produtos indiretos: 

O livro Brasil: nunca mais serviu de gancho 
para pelo menos 3 peças de teatro: em 
São Paulo, Brasil, até quando?, em Vitória, 
Brasil, espero nunca mais e no Rio de Ja-
neiro, Brasil nunca mais: de Getúlio aos 
Generais.

http://tododiaediadeteatroedanca.blogspot.com.br/p/
equipe-do-grupo-mutirao.html

Grupo Mutirão de Teatro de Jequié encenando a 
peça Brasil, espero nunca mais. 



Produtos indiretos: 

Livros e teses acadêmicas foram 
elaborados a partir do acervo reu-
nido pelo Projeto Brasil: nunca mais.



Produtos indiretos: 

Associações de classe puniram médicos que 
colaboraram com a  tortura, baseadas em 
dados do Projeto Brasil: nunca mais.

CREMESP.

Termo de declaração de ex
funcionário do DOI CODI so
bre colaboração de médicos
legistas para ocultação de
mortes sob tortura.



Produtos indiretos: 

Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos

(...)

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento de-
sumano ou degradante; 

(...)
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandan-
tes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

(...)



Missão cumprida: 

No decorrer dos anos, foram alcançados 
aqueles que constituíram “os dois objetivos 
iniciais do Projeto BNM:
1) preservar a memória do que ocorreu du-

rante a ditadura, com base exclusiva na 
documentação oficial da Justiça Militar; 

2)produzir e multiplicar instrumentos de luta 
e de trabalho a favor da justiça.”

Reverendo Jaime Wright



Missão cumprida: 

“Em períodos críticos da história, 
personagens e fatos não se apa-
gam, nem mesmo quando silenci-
ados pela censura. 

Os que resgatam sua memória merecem, 
por vezes, o mesmo reconhecimento que os 

mártires ou heróis de grandes causas. 
Em suas fontes, as novas gerações poderão 

buscar ideias e 
forças para a ca-

minhada redento-
ra do povo. 

Brasil: nunca mais
tentou prestar es-

ta contribuição 
ao nosso país.”D. Paulo Evaristo Arns. 



                   Projeto Parceiros Conosco



Projeto
Brasil Nunca Mais Digital

COORDENAÇÃO GERAL 
Ministério Público Federal 

Armazém Memória 

Arquivo Público do Estado de São Paulo

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 
Arquivo Edgard Leuenroth / UNICAMP 

Arquivo Nacional 

Center for Research Libraries 

Conselho Mundial de Igrejas 

Instituto de Políticas Relacionais—IPR 

Ordem dos Advogados do Brasil – Rio de Janeiro – OAB-RJ 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP / 
Centro de Documentação e Informação Científica—
CEDIC

Rubens Naves Santos Jr., Hesketh Escritórios Associados de 
Advocacia



Projeto Brasil Nunca Mais Digital
“Precisamos contar essas histórias às novas gerações. 

É importante que elas saibam de tudo isso.”
D. Paulo Evaristo Arns 

REPATRIAÇÃO E REUNIÃO DO ACERVO: 

O acervo documental do Projeto BNM permanece depositado em três insti-
tuições distintas. Tanto o Projeto A, quanto as cópias dos 707 processos en-
contram-se no Arquivo Edgard Leuenroth da UNICAMP; os 543 rolos de micro-
filmes produzidos, no Latin American Microfilm Project—LAMP, do Center for 
Research Libraries—CRL; e o Conselho Mundial de Igrejas possui de 2.000 a 
4.000 documentos sobre o desenvolvimento e financiamento do Projeto 
BNM.

O Projeto BNM Digital visa reunir, preservar e dar publicidade a esse valioso 
acervo que integra o patrimônio histórico e cultural brasileiro, através da digi-
talização, fomentando o seu acesso para pesquisas pela sociedade civil. 



Projeto Brasil Nunca Mais Digital

REPATRIAÇÃO E REUNIÃO DO ACERVO: 

A repatriação dos documentos mantidos fo-
ra do Brasil – para sua preservação durante 
o regime militar – foi realizada em Ato solene 
no mês de junho de 2011. 



Projeto Brasil Nunca Mais Digital
O TRATAMENTO DOCUMENTAL: 

Tendo em vista que o projeto envolve duas fontes distintas de material, as es-
tratégias e metas foram definidas conforme a peculiaridade de cada situa-
ção, havendo várias etapas comuns a ambas. 

ACERVO DE MICROFILMES—CRL/LAMP 

Obtenção de cópia dos microfilmes. 

Digitalização dos microfilmes. 

Revisão e correção das imagens 
digitais.

Melhoria da qualidade das imagens. 

Complementação do acervo. 

Elos virtuais com o Projeto BNM “A”. 

Inclusão do acervo digital em sítio na rede mundial de computadores.



Projeto Brasil Nunca Mais Digital
O TRATAMENTO DOCUMENTAL: 

ACERVO DO CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS 

Obtenção de cópia dos documentos. 

Digitalização e indexação dos documentos.

Inclusão do acervo em sítio da rede mundial de 
computadores.



Projeto
Brasil Nunca Mais Digital

PRODUTOS PREVISTOS:

PUBLICAÇÃO DO SÍTIO E DAS FERRAMENTAS DE PESQUISA

Consis rá no produto nal do projeto. O sí o será man do pela Pro-
curadoria Regional da República da 3ª Região.



Projeto
Brasil Nunca Mais Digital

PRODUTOS PREVISTOS:

GRAVAÇÃO DE MICROFILME E CRIAÇÃO DE CÓPIA DIGITAL DE
TODO O ACERVO:

As imagens do conjunto documental serão gravadas em novo micro-
lme de 35 mm, devidamente cer cado, para incorporação ao pa-

trimônio arquivís co das ins tuições envolvidas no projeto. Todos
os parceiros receberão cópia integral do acervo digitalizado.
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