
Historiadores sob a mira do DEOPS/SP 
Autor (a): Lucileide Costa Cardoso∗

 
 
 

 

Os historiadores que foram alvos da repressão militar, também teceram os 

fios da memória e apresentaram ao público suas criações: livros, entrevistas e 

depoimentos. O grau de engajamento político em organizações de esquerda determinou 

caminhos diferentes com relação à opção pela produção do conhecimento histórico. 

Defensores de uma historiografia engajada com os conflitos e tensões do seu tempo 

analisam com rigor o golpe de 64, buscando ultrapassar os limites dos documentos 

oficiais. No julgamento dos principais acontecimentos fundamenta-se em suas 

interpretações testemunhais, mesclando reflexão crítica com narrativa autobiográfica. O 

recorte em alguns casos está direcionado para a problemática das esquerdas e suas 

relações com a sociedade e Estado. A obra de Jacob Gorender - Combate nas Trevas. A 

Esquerda Brasileira: das ilusões perdidas à luta armada.(1988) e o livro de Daniel Aarão 

Reis – A Revolução faltou ao Encontro: Os Comunistas no Brasil, 1990 entre outras 

publicações e artigos, exemplificam a fusão do discurso historiográfico com o 

memorialístico. Seguindo este interesse em inserir a sua trajetória pessoal vivida no 

passado com a luta mais ampla da sociedade pelo retorno ao Estado de Direito contra a 

ditadura, Nelson Werneck Sodré no livro A fúria de Calibã: Memórias do golpe de 64, 

1994, avalia o impacto da ditadura militar no âmbito da produção intelectual e rememora 

sua longa resistência ao cerceamento da liberdade de expressão no país.. 

Os historiadores aqui mencionados estiveram comprometidos com os 

acontecimentos do seu tempo e foram perseguidos pelos órgãos repressivos do regime 

militar.  Pesquisamos os Prontuários e Dossiês dos historiadores: Jacob Gorender, 
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Nelson Werneck Sodré e Daniel Aarão Reis Filho, pertencentes ao acervo temático de 

Ordem Social e Política (DEOPS). Os prontuários compreendem 150.000 pastas (grande 

variedade documental: termos de identificação e qualificação do prontuariado, ofícios, 

cópias de inquéritos, relatórios, atestados, material apreendido e material iconográfico. Os 

Dossiês, totalizam 9000 pastas de conteúdo bastante diversificado: documentação 

produzida pelo próprio órgão, relatórios, ofícios, telex, fotos, cópias de inquéritos e 

perícias, etc. e documentação originária de outros órgãos de informação e segurança; 

existe material apreendido (jornais, panfletos, folhetos, livros, etc). Os Dossiês 

organizados pelo DEOPS/SP2 sobre suas atividades acadêmicas e militantes comprovam 

terem sido identificados como “inimigos internos” que colocavam em risco as diretrizes 

políticas do regime. Os registros presentes nesses documentos remetem ao 

fantasmagórico, ao insólito e ao espantoso. Seguir os passos destes historiadores 

evidencia a necessidade do regime em identificar o perigo do permanente complô para 

derrubar a ditadura, organizado principalmente nos meios intelectuais.  

Nelson Werneck Sodré, tem seu nome especificado em 91 pastas do 

Acervo DEOPS/SP/Série Dossiês. O resumo de suas atividades encontra-se na pasta de 

referência 52-Z-0-14.937, organizada pela Secretaria de Estado dos Negócios da 

Segurança Pública – Divisão de Informações – CPI – DOPS. As primeiras informações 

datam de 1945, quando apurou-se que Nelson W. Sodré foi colaborador da Revista 

“Leitura” no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nascido em 27 de Abril de 1911, filho de 

Heitor Abreu Sodré e Amélia Werneck Almeida, integrou em abril de 1950, ao lado de 

reconhecidos intelectuais, a Delegação Carioca do III Congresso de Escritores, realizado 

em Salvador/BA. Em 1951, Major do Exército, foi afastado da Diretoria do Departamento 

de Cultura, por exercer atividades comunistas. Em informação reservada datada de 

27/08/1963, é acusado de aderir à convocação do I Encontro Latino Americano pela 

Liberdade dos Presos Políticos do Paraguai por pertencer a Sociedade Amigos do Povo 
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Paraguaio, organizado pelo Partido Comunista Brasileiro. Diversos recortes de jornais são 

arquivados pelo órgão a partir de 1963, identificando Nelson Werneck Sodré como agente 

do comunismo no Brasil, marxista pertencente ao ISEB (Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros), período em que foi um dos mentores intelectuais da UNE. Destacou-se 

também internacionalmente através de manifestações e solidariedade ao povo cubano. 

Seu nome figura na Caderneta de Prestes no. 15, apreendida pelo DEOPS/SP. Prestes 

sugere que o general reformado pode trabalhar na Revista de Estudos Sociais, como 

diretor. Em 13/04/1964, seu nome consta numa relação de militares que tiveram seus 

direitos suspensos pelo Ato no. 4, do Comando Supremo da Revolução, publicado no 

Diário Oficial no. 71, de 14/4/1964 – fls 33/3. Suas obras foram consideradas de “cunho 

eminentemente doutrinário”, justificando a proibição de venda do livro História Militar do 

Brasil e da coleção História Nova pelo Ministério da Justiça. Considerado comunista 

“encapuzado” de intelectual teve que responder a vários processos na Justiça Militar. Em 

27/05/1978, o Supremo Tribunal Militar extingue a punição pela edição em 1968 de 

História Militar do Brasil.  

Jacob Gorender, tem as suas atividades políticas resumidas em nove 

folhas arquivadas em pasta de referência 52-Z-0-9148, elaborado pela Secretaria da 

Segurança Pública/Dependência/Serviço de Informações/DOPS. Os detalhes de sua 

trajetória de militante comunista datam de 1947 a 1983, totalizando 141 pastas 

consultadas. Segundo Relatório de Informação Reservada, Jacob Gorender publicou em 

1951 um artigo, intitulado “Pequena Biografia de Luiz Carlos Prestes”. Ocupou em 1952 o 

cargo de “Secretário de Agitação” na Direção Estadual do PC de São Paulo. No mesmo 

relatório é qualificado de “profundo erudito em Ciências Internacionais e em Política 

Internacional”, falando e escrevendo em diversos idiomas. Durante os trabalhos do 4º 

Congresso do PCB (nov./1954), Jacob Gorender, sob pseudônimo de “Sabino Bahia”, 

redigiu e apresentou a tese – “Preparação, Formação e Educação dos Quadros do PCB”, 
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merecendo o aplauso do Comitê Central do Partido Comunista da URSS.  Em relatório de 

12/06/1959, Jacob Gorender, brasileiro de origem israelita, é citado como uma das mais 

“brilhantes penas do Marxismo-Leninismo da América Latina” e que dirige a propaganda 

nacionalista do PCB. Conferências, debates, artigos de jornais são alvo de comentários 

dos informantes do DEOPS/SP até 1964. Em 13/10/64, foi expedido Mandato de Prisão 

contra Jacob Gorender, pelo Dr. José Tinoco Barreto, Juiz Auditor da 2ª Auditoria da 2ª 

Região Militar, estando o epigrafado envolvido no processo referente às cadernetas 

apreendidas na residência do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Em 13/11/64, o 

Supremo Tribunal Militar revogou a prisão preventiva de Luiz Carlos Prestes e mais 73 

indiciados no processo referente às cadernetas de Prestes. No entanto, o jornal “Última 

Hora”, publicou matéria em 25/11/64, informando que o STM decretou novamente prisão 

preventiva de 70 membros do PCB envolvidos no “Processo Prestes”. No ano seguinte, o 

jornal “Folha da Manhã”, de 20/06/65, informa que tendo a sua prisão preventiva 

decretada, Jacob Gorender estava foragido. Também através do jornal O Estado de São 

Paulo, 21 de maio de 1966, o DEOPS/SP toma conhecimento do decreto do General 

Castelo Branco suspendendo por 10 anos os direitos políticos de 59 dirigentes do PCB, 

constando nesta relação Jacob Gorender, condenado em 06/06/1966 a 5 anos como 

incurso nos artigos 9 e 7 da Lei 1802/53, pela 2ª Auditoria da 2ª Região Militar. Em 

21/01/1970 foi preso por agentes do DOPS na casa do médico Ayton Miranda Sipahi e 

levado para o Presídio Tiradentes. Em 1970, Gorender pertencia ao Comitê Nacional do 

PCBR e teve seu nome citado em várias declarações de presos políticos no 

DOI/CODI/IIEx. 

Daniel Aarão Reis tem o seu nome fichado em 93 pastas do Acervo 

DEOPS/SP/Série Dossiês. O resumo de suas atividades consta em pasta com referência 

52-Z-0-34.585, conforme solicitação do Serviço de Informação/Departamento de Polícia 

Federal em 20.05.1983.3 Considerado elemento sem qualificação e membro do MR-8 é 
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descrito como “ex-banido”. Relatórios Periódicos de Informações, recortes de jornais e 

apreensão da revista Teoria & Debate”, ANO 1, no. 2, Brasil Debates Ltda, 1980, na qual 

Daniel Aarão Reis foi membro do Conselho Editorial, denotam a necessidade do aparato 

repressivo no final da ditadura em perseguir seus intelectuais. As informações são 

concernentes ao ano de 1978 até 1983 e tratam de assuntos ligados ao movimento 

estudantil e retorno ao Brasil de “subversivos exilados”. A vida pessoal e profissional é de 

conhecimento do órgão, como por exemplo, o fato de ser casado com Sonia Yessin 

Ramos e ter 3 filhos. Ambos viveram 2 anos em moçambique, trabalhando naquele país. 

Daniel escreve artigos para o Jornal “Repórter” e, atualmente, “vem reescrevendo a 

História do Brasil, em capítulos, à sua moda”. No Relatório Mensal de Informações no. 

11/1978 – CISA, do Ministério da Aeronáutica, consta entre outras coisas a relação dos 

brasileiros que se encontravam fora do país como exilados, refugiados, foragidos ou 

banidos e que a partir de 1974, vem regressando ao Brasil, onde figura o nome de Daniel, 

na relação que retornou em 14/09/79. Ex-líder estudantil, assina o “Manifesto dos ex-

dirigentes”, divulgado pela Jornal Diário do Grande ABC em outubro de 1979 ao lado da 

Manchete “UNE teve eleição tranqüila na região”. Comprometido com a reorganização da 

entidade e na luta pela democracia, Daniel esteve na mira do regime nos anos 

considerados de “abertura política”. Isto prova que no final da ditadura a Divisão de 

Informações – DEOPS/SP continuava produzindo e armazenando informações sobre os 

cidadãos considerados perigosos para a sociedade. 

Nos anos sessenta e setenta a matriz ideológica fundamental das 

“esquerdas” apoiava-se na crença da inevitabilidade da Revolução socialista. A militância 

política dos nossos historiadores orientou-se por essa perspectiva de revolução, 

determinando caminhos diferentes com relação a opção pela produção do conhecimento 

histórico. Nelson Werneck Sodré produziu textos acadêmicos na área de História para 

depois optar pela luta política. Jacob Gorender e Daniel Aarão Reis fizeram os caminhos 
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inversos, partindo da experiência militante para a produção do saber histórico. Nesse 

sentido, pensar o papel desses historiadores na luta contra a ditadura militar é 

compreender questões mais amplas no sentido de inserção da esquerda armada nos 

meios intelectuais e nas bases da sociedade. Ao confrontar o Estado Militar, cada um 

vivenciou, a seu modo, as agruras da ditadura militar. Jacob Gorender experimentou a 

dinâmica da clandestinidade, foi preso e torturado, atuando corajosamente na 

organização dos presos políticos durante sua permanência no Presídio Tiradentes/ São 

Paulo; Nelson Werneck Sodré respondeu a longos interrogatórios no Deops/RJ, ficou 

preso durante dois meses e teve alguns de seus livros proibidos além de não poder 

conceder entrevistas a jornais e revistas; Daniel Aarão Reis foi indiciado, preso, torturado 

e viveu uma longa experiência no exílio. Todos eles sofreram de alguma forma, mais ou 

menos dolorosas, as perseguições efetivadas pelo aparato repressivo do regime. Além de 

terem suas próprias vidas afetadas pela repressão, seus familiares, amigos e demais 

militantes também sofreram com a institucionalização da tortura pelos governos militares. 

Portanto, a intenção é demonstrar através do estudo desses casos, a violenta política 

repressiva da ditadura sobre as camadas intelectualizadas do país.  

Do ponto de vista teórico, torna-se evidente o indissolúvel vínculo político 

desses escritos historiográficos, atestando as inquietações do presente no passado e 

mantendo estreita ligação com as visões dos testemunhos na constituição do próprio 

discurso histórico. Assim, o rigor crítico que caracteriza o conhecimento histórico se 

confunde com o desejo do depoimento, levando estes a se comportarem mais como 

historiadores polemistas nos escritos sobre o regime de 64 do que criadores de obras 

abrangentes. Jacob Gorender continua defendendo a revolução democrática como única 

possibilidade de luta contra os rumos do capitalismo atual. Nelson Werneck Sodré, pouco 

tempo antes de morrer, publicou trabalho defendendo o nacionalismo e contestando a 

política neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso. Daniel Aarão Reis, ao realizar 
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a autocrítica da esquerda armada, continua apostando em projetos revolucionários de 

caráter socialista como alternativa ao capitalismo.  
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∗Doutora em História Social pelo Programa de Pós-graduação em História/FFLCH/USP. Mestre em História 
do Brasil pela PUC/SP. Professora de História da rede privada de ensino superior.  
 
3. O DEOPS/SP foi criado em 1924 com a função de controle político-social e repressão aos crimes políticos. 
Empregou métodos de investigação amparados na legislação (IPMs, por exemplo) e praticou atos ilegais: 
torturas, cárcere privado e execução sumária. Tanto os Dossiês e os Prontuários possuem duas divisões: 
Ordem Social (Inquéritos, sindicâncias, diversos, comunismo, nominais, SOI, Ministério do Exército, 
presídios, militares álbum de terroristas e subversivos) e Ordem Política: subdividida por temáticas 
(movimento estudantil, movimento operários e sociais, organizações de esquerda, etc). 
 
3 Com a extinção do DEOPS/SP através do Decreto 20.728/1983, assinado pelo Governador José Maria 
Marin, os agentes da Polícia Federal elaboraram resumos da Série Dossiês, 52-Z-0, pastas 549 a 583, 
atendendo solicitações de outros órgãos de repressão. 
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