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Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão dos fatos ocorridos durante a 
Guerrilha do Araguaia, nas décadas de 1960 a 1970 no Brasil. Ainda hoje se tem 
movimentos sociais que buscam defender os direitos dos feridos e torturados nesta 
guerrilha, como a ATGA (Associação dos torturados da Guerrilha do Araguaia). Pretende-se 
verificar por meio de pesquisa bibliográfica e entrevista como se dá a atuação desta 
associação com foco na anistia política, e ainda, analisar com base nas informações de 
cunho público e social em que patamar se encontra atualmente a divulgação deste fato 
histórico. 
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Abstract: The objective of this work is to review the facts that occurred during the Araguaia 
Guerrilla in the 1960s to 1970s in Brazil. Even today there are social movements that seek to 
defend the rights of the wounded and tortured in this guerrilla, such as the ATGA 
(Association of tortured Guerrilla of Araguaia). It is intended to verify through a 
bibliographical research and interview how the association's activities are focused on political 
amnesty, and also to analyze, based on the public and social information on which the 
disclosure of this historical fact is currently based. 
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1. INTRODUÇÃO 

Pesa nos ombros da história de nosso país um capítulo triste, vergonhoso e sombrio, 

ocorrido durante o período da ditadura militar; a conhecida Guerrilha do Araguaia. Este foi 

um movimento popular de resistência armada comandada pelo partido PC do B contra o 

regime militar, e aconteceu entre as décadas de 1960 a 1970. A Guerrilha do Araguaia teve 

como partes antagônicas os guerrilheiros, denominados pelo governo de “comunistas”, e do 

outro lado as tropoas do exército. Este é considerado pelos estudiosos como um dos mais 

importantes movimentos populares ocorridos no Brasil, apesar do seu saldo negativo, pois 

muitas vidas foram ceifadas de forma violenta. A guerrilha eclodiu no início da década de 

1970. 

O movimento de resistência tinha por objetivo derrubar o poder politico vigente da 

época e assumir o governo, implantando assim um governo socialista, aos moldes de Cuba.  

Apesar de parte da guerrrilha ter acontecido na cidade de Conceição do Araguaia, poucas 

moradores deste município sabem desse fato; há quem pense que se trata apenas de 

folclore, ou que os relatos são demasiadamente exagerados.  

Este fato certamente decorre dos esforços do governo militar em negar e encobrir os 

fatos ocorridos ao longo do Araguaia. Apenas muitos anos depois é que a guerrilha teve 

repercussao em nível nacional e internacional. Isso contribuiu também para que muitos 

corpos das vítimas desaparecessem, o que motiva buscas até hoje. 

Apesar dessa guerrilha ter acontecido há mais de 40 anos, ainda hoje ecoam vozes 

que surgiram neste movimento, como é o caso da ATGA (Associação dos torturados da 

Guerrilha Do Araguaia). O principal objetivo desta entidade tem sido a luta por anistia 

política para os camponeses que sofreram algum tipo de agressão ou tortura neste 

movimento. Alguns êxitos já foram alcançados pela ATGA, mas a associação desenvolve 

ainda outras ações junto aos associados, atendendo estes e a sociedade em geral.  

Neste trabalho pretende-se verificar como se dá a atuação desta associação nos dias 

de hoje, bem como suas conquistas e anseios, e ainda, analisar com base nas informações 

de cunho público e social em que patamar se encontra atualmente a divulgação deste fato 

histórico que foi a Guerrilha do Araguaia. Por fim realizamos uma breve discussão sobre a 

importância de se pensar esse movimento social hodierno ligado aos torturados na guerrilha 

enquanto mecanismo fundamental de luta e transformação social, ao defender os direitos de 

uma minoria que possivelmente nem sabia que os possuía. 
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A pesquisa foi realizada entre setembro de 2016 e abril de 2017. No intuito de atingir 

os objetivos,  para coleta de dados foi realizada consulta bibliográfica sobre os movimentos 

sociais e especialmente sobre a Guerrilha do Araguaia tendo como fonte primária livros, 

revistas, filmes, cartas e outros materiais encontrados na mídia impressa e eletrônica.   

Além das fontes escritas utilizamos entrevista online realizada com o presidente da 

ATGA – Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia, Sr. Sezostrys Alves da Costa. 

De acordo com suas palavras, “a atuação da ATGA pode ser classificada como um legítimo  

ativismo socio-politicio, é justamente isso que tentamos manter e fazer valer”. 

2. O QUE FOI A GUERRILHA DO ARAGUAIA 

A Guerrilha do Araguaia foi um movimento de resistência que surgiu com o propósito 

de combater o regime ditatorial que se instalou no Brasil em 1964. Os revolucionários, 

encabeçados pelo partido PC do B, podendo destacar aqui Maurício Grabois, um dos 

fundadores do partido, os dirigentes Ângelo Arroyo e Elza Monnerat, e o secretário geral 

João Amazonas. Eles se inspiraram nos movimentos socialistas e bem sucedidos ocorridos 

em Cuba com os ideiais de Che Guevara, e na China, com as táticas de guerra 

desenvolvidas por Mao Tse-tung. Eles contaram também com a participação de estudantes 

universitários, operários, profissionais liberais e camponeses; estima-se que 70% dos 

guerrilheiros pertenciam à classe média. 

O objetivo do PC do B era conseguir apoio popular e assim confrontar a ditadura, 

partindo da zona rural e organizar uma revolução que permitiria dominar o Estado. As armas 

passaram a ser usadas apenas depois da instauração do AI 5 - Ato Institucional número 5,  

que ocorreu em dezembro de 1968 e colocou fim a qualquer democracia e liberdade 

existente. Este Ato autorizava ao governo a violação de correspondências, também as 

tropas militares poderiam adentrar nas residências sem ordem judicial, e assim todos os 

direitos do cidadão foram extintos. Se alguma pessoa fosse classificada como resistente ao 

governo militar passava a ser perseguida, presa, exilada, entre outros. 

Enfraquecidos, por volta de 1968, os militantes concentraram suas últimas forças no 

campo. Um grupo se instalou às margens do Rio Araguaia, que na época compreendia parte 

dos Estados do Pará, Maranhão e Goiás (hoje Tocantins), na conhecida região denominada 

“bico do papagaio”. 

O lugar foi escolhido pela localização  de dificil acesso, e os moradores das 

localidades muito carentes, o que facilitou o vinculo de amizade com os novos “guerrilheiros” 

que iam chegando. À medida que foi aumentando o número de pessoas que mudavam para  
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a região com ideais de mudança e liberdade na luta contra os latifundiários, foi despertando 

o interesse do governo em combater esses revolucionários, que se aliavam a população 

local, oferecendo inclusive assistências básicas como: educação, saúde, atendimento 

odontológico, entre outras. Essas ações eram vistas como “subversivas” pelos fazendeiros 

locais e pelo regime militar: 

"O PC do B, sem assumir a responsabilidade pela organização da guerrilha, 
aponta para os moradores do Araguaia o caminho aprendido na China. (...) 
Sem luta, não se fará revolução. O povo do interior deve levantar-se para 
exigir direitos, juntar-se aos trabalhadores das cidades, aos estudantes e a 
todos que se rebelem contra os poderosos. Unidos, se tornarão 
invencíveis." (MORAIS; SILVA. 2005; p. 172-173) 

Ao se instalarem nesta região os participantes da Guerrilha do Araguaia buscaram 

obter apoio popular para ganhar força e consequentemente enfrentar a ditadura a partir de 

um movimento que se iniciaria no campo, baseados na filosofia cubana e maoísta.  

Figura 1: Mapa com a localização geográfica do local onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia. 

 
Figura 1 - região onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia.  

Fonte: acervo pessoal (2017). 
 

Aproximadamente setenta militantes do partido comunista vieram para esta região, 

onde passaram a exercer atividades profissionais de agricultores, farmacêuticos, 

professores, comerciantes, entre outras atividades. Totalmente camuflados dos seus ideais 

políticos, a comunidade local não suspeitou que se tratava de um movimento revolucionário.  
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O movimento optou pela tática de guerra denominada guerrilha, caracterizada pela 

dispersão de pequenos grupos, e contam com o fator surpresa para simular que são mais 

numerosos do que de fato são. Buscam atrair os inimigos incautos para o seu território, uma 

vez que estes não conhecem o local onde estão se embrenhando. Geralmente também 

contam com o apoio da população onde se instalam, aumentando o número de 

simpatizantes, ainda que não sejam todos combatentes armados. 

As primeiras ações governamentais contra a guerrilha deram início em 21 de abril de 

1972, com a Operação Papagaio, que durou quatro meses. O exército trouxe soldados sem 

nenhuma experiência de combate na selva, e por este motivo a operação foi um fracasso. 

Após a vergonhosa atuação, o exército se viu obrigado a mudar de estratégia, colocando em 

prática agora a Operação Sucuri, em abril de 1973. 

Nessa nova ofensiva, agora com 3 mil homens, o Exército procurou  desvincular-se do 

papel de desumanos. Assim, ofereceram à população medicamentos e distribuíram cópias 

de cartas escritas por três guerrilheiros presos, nas quais pediam aos companheiros que se 

rendessem. A operação durou seis meses, e tratou-se apenas de colocar em prática 

algumas táticas de inteligência militar, recolhendo dados, mapeando as localizações e 

identificando os guerrilheiros e simpatizantes, tarefas realizadas por militares disfarçados de 

cablocos, barbudos e cabeludos, com documentos e nomes falsos.  

Entre eles estava Sebastião Rodrigues de Moura, o vulgo major Curió, um dos 

principais integrantes das forças que combateram os guerrilheiros e se instalou na cidade de 

Xambioá. Conforme Gaspari (2002),  

“Se em 1972 houvera o interesse em mostrar a ação do Exército, dessa vez 
a preocupação era esconder ou, pelo menos, descaracterizar a ação militar. 
Cabeludos, barbudos e vestidos como o povo da região, os combatentes 
chegaram como se fossem ‘paulistas’ ”. (GASPARI, 2002;  p. 442). 

Os dados recolhidos na operação Sucuri serviram de base para o ataque efetivado na 

terceira e última ofensiva, chamada de Operação Marajoara. Segundo o relatório da 

Comissão Nacional da Verdade, na tentativa de acabar de vez com a Guerrilha do Araguaia 

em outubro de 1973, o governo militar organizou a terceira e derradeira campanha de cerco 

e aniquilamento dos guerrilheiros, que durou até outubro de 1974. A repressão se tornou 

ainda mais dura na região nesse período. Novamente o regime de terror contra a população 

civil voltou a acontecer. O povo da região foi submetido aos mais variados atos de terror.  

(...) o número de vítimas da repressão chega a 500 moradores que foram 
arrancados de suas casas junto com suas famílias, tiveram suas roças 
queimadas e suas criações destruídas; muitos ficaram ilegalmente presos 
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por cerca de três semanas. Camponeses relatam terem sido presos em 
valas de três metros de comprimento por dois de profundidade, sem latrinas 
e sem telhado, cavadas nas bases militares da Bacaba e de Xambioá: eram 
cobertas com grades de ferro e chamadas de “buracos do Vietnã”. Muitos 
camponeses foram torturados, (...) (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE,  
2014; p. 119) 

A guerrilha resistiu por quase três anos dos ataques do exército, que só conseguiu 

vencer o conflito na região do Araguaia no ano de 1974, depois de massacrar os 

guerrilheiros na Operação Marajoara, que acredita-se tenha deixado um número aproximado 

de 78 mortos, entre os quais membros do PC do B e camponeses que aderira ao movimento 

região. Estima-se também o número de 16 militares que foram mortos nos confrontos.  

Na época da guerrilha não houve grande divulgação na imprensa nacional devido à 

forte censura da época. Apenas o Jornal Folha de São Paulo conseguiu driblar a repressão 

e noticiou a guerrilha em 24 de setembro de 1972. As primeiras informações oficiais sobre o 

ocorrido foram divulgadas pelos militares, que convenientemente expuseram sua versão 

sobre os fatos. 

"Em nome do Estado, homens do setor de informações das três Forças 
Armadas encerraram uma fase de quase três anos de perseguições, 
prisões, torturas, mortes em combate e execuções de militantes comunistas 
e camponeses no sudoeste do Pará. Cumpriam ordens verbais dos 
superiores. Encerrada a missão fizeram um pacto de silêncio sobre a 
eliminação da guerrilha comunista do Araguaia". (MORAIS; SILVA. 2005; p. 
514). 

O exército conseguiu exterminar a guerrilha no ano de 1975, quando retornaram à 

região do Araguaia na Operação Limpeza e aniquilaram todas as provas que ainda 

restavam dos conflitos.  

O saldo desse movimento foi mortes, torturas, desaparecimentos de muitas pessoas e 

impunidade, e até hoje há uma grande polêmica entre militares e as famílias dos mortos e 

desaparecidos. Esses conflitos foram devastadores para os guerrilheiros; mas também 

serve como consolo o fato de terem tido coragem de lutar por seus ideais e defender o 

sonho de uma pátria que julgavam ser a ideal para os brasileiros.  

3. ECOS DA GUERRILHA DO ARAGUAIA NOS DIAS DE HOJE 

Em 1987 diversas entidades brasileiras, como o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de 

Janeiro, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional e pela Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos de São Paulo, denunciaram o Brasil diante da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). Essa ação ocorreu atendendo à denúncia de 22 familiares de guerrilheiros que 
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iniciaram essa ação no ano de 1982, na busca de localizarem os restos mortais dos seus 

parentes.  

Após longo embate legal entre as partes citadas, em 2010 a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos julgou o caso, e considerou o Brasil culpado pela falta de punição aos 

responsáveis pelas mortes e desaparecimentos, e também determinou que deve ser feita 

busca aos corpos dos guerrilheiros, entre outras ações que foram ao encontro dos anseios 

de familiares e entidades que defendem os direitos dos desaparecidos e mortos na 

Guerrilha do Araguaia. 

Em dezembro de 2014 a Comissão reconheceu um total de 434 mortes e 

desaparecimentos ocorridos durante a ditadura militar, passo importante para o 

reconhecimento e apropriação dos direitos inerentes aos parentes e descendentes dos 

guerrilheiros e camponeses. 

4. ATGA (ASSOCIAÇÃO DOS TORTURADOS DA GUERRILHA DO ARAGUAIA) 

No dia 10 de dezembro de 2005, na cidade de São Domingos do Araguaia foi criada a 

ATGA (ASSOCIAÇÃO DOS TORTURADOS DA GUERRILHA DO ARAGUAIA). A cidade foi 

um dos palcos dos atos terríveis ocorridos durante a guerrilha. O lema desta entidade é a 

defesa de direitos sociais dos camponeses que sofreram algum tipo de tortura durante esse 

movimento; objetiva assim a valorização destas pessoas, resgatando e  respeitando os seus 

valores culturais que foram profanados abruptamente quando tiveram suas rotinas e vidas 

invadidas e conspurcadas pela truculência e brutalidade do Estado Brasileiro.  

Segundo o presidente da associação, Sezostrys Alves da Costa4, “esta entidade tem 

como um dos seus principais objetivos, estabelecer medidas que possibilitem a 

concretização desta luta, sendo esta de iniciativa própria ou em parceria e com o apoio de 

órgãos de todas as esferas de Governo”. 

A principal luta e reinvindicação da ATGA tem sido a busca da conquista de anistia 

política para os referidos camponeses. Como resultado das atividades dessa entidade, no 

mês de junho de 2009 o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o então 

Ministro de Estado da Justiça, Tarso Genro na cidade de São Domingos do Araguaia 

pediram publicamente perdão a 44 camponeses que na ocasião receberam a tão sonhada 

anistia. A partir de então, passaram a perceber uma remuneração financeira mensal e 

vitalícia, demonstrando assim o interesse do Estado em reparar os danos causados no 

passado, sendo este um passo importante para a democracia no país. 

Posteriormente, outros camponeses conseguiram anistia. Enrtetanto, os entraves 

legais e burocráticos têm resultado em morosidade em alguns processos. No intuito de 
                                                
4 O Sr. Sezostrys concedeu entrevista e informações utilizando meios eletrônicos.   
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tentar resolver estas pendências, ocorre na data de  28 e 29 de abril de 2017 o I 

SEMINÁRIO DE ANISTIA E DIREITOS HUMANOS NO ARAGUAIA, em Marabá/PA, com o 

intuito de analisar a situação atual da questão dos camponeses junto a Comissão de Anistia 

do Ministério da Justiça. 

4.1 Anistia política 

Ainda estava em vigor o regime ditatorial quando o então presidente João Batista 

Figueiredo em 1964 promulgou a lei de nº 6.683, conhecida como Lei da Anistia, e que 

trazia em seu primeiro artigo o seguinte texto: 

 
“Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 
02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 
políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 
direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e 
Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 
Complementares.” (BRASIL, 1964). 
 

O efeito legal da anistia é a extinção de qualquer punição que esteja prevista no 

código penal  brasileiro, rechaçando todo efeito penal, e tem caráter retroativo, quando 

necessário.  Muitos criticaram essa lei por acreditarem que beneficiava também os 

torturadores que atuaram na Guerrilha do Araguaia. Entretanto, não é o que está previsto. O 

crime de tortura é imprescritível segundo a legislação brasileira, e conforme o artigo 5º da 

Constituição Federal: 

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 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
(BRASIL, 1988). 

No entanto, foi graças a ela que a justiça, ainda que lentamente, está sendo feito aos 

camponeses torturados na guerilha. Hoje, graças aos esforços da ATGA e diversas outras 

entidades que lutaram em prol dos direitos dos camponeses envolvidos na guerrilha, 

existem mais de 120 anistiados, que receberam não só indenização financeira, mas 

principalmente, puderam contar com pedido formal de desculpas do Estado, como  no dia 28 

de agosto de 2015, em outra sessão solene da Comissão de Anistia do Ministério da 

Justiça. 

É importante frisar o papel fundamental que a ATGA tem desempenhado, pois 

representa os camponeses e busca defender os interesses de um povo humilde, na maioria 

dos casos sem estudo, que residem em áreas de dificil acesso; não raro vivem em moradias 

indignas e situação financeira precária, e geralmente nao possuem consciência dos seus 
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direitos e nem atitude para buscá-los. Daí a necessidade de existirem mecanismos que 

propiciem a estas pessoas a posse do que lhes é devido legalmente. 

Ao analisar a atuação desta associação junto aos camponeses, nota-se que a 

burocracia tem sido o principal entrave na busca por anistia política para essas pessoas, o 

que tem resultado em indeferimentos, morosidade e algumas injustiças. 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

É plausível destacar a importância de se pensar a ATGA, enquanto movimento social 

hodierno ligado aos torturados na guerrilha, um mecanismo fundamental de luta e 

transformação social, ao defender os direitos de uma minoria que possivelmente nem sabia 

que os possuía. 

Sabemos que vivemos em um país movido basicamente pela política excludente, isso 

torna mais necessário ainda a organização das pessoas para buscarem aquilo que julgarem 

lícito para o bem estar de todos. As vezes essas manifestações ocorrem, mas de maneira 

desorganizada. Sabemos que é sumamente importante o cidadão se reafirmar enquanto 

sujeito social e não abandonar suas raízes já que eles serão os responsáveis por continuar 

a lutar pelo bem comum.  

Sendo assim, a melhor maneira de se conseguir algo é através da união dos sujeitos, 

aí entra a importância dos movimentos sociais, como a ATGA. Se tratando de movimentos 

sociais, sabemos que existem em nosso país diversos grupos que lutam pela construção de 

uma sociedade mais justa, igualitária. No entanto, é sempre preciso que exista coesão e 

união quando se tratar de um assunto de interesse de determinado grupo, pois eles podem 

juntos buscar a construção de uma sociedade que quebre as barreiras da ignorância e que 

obrigue o governo a se posicionar diante de suas reivindicações.  

As mortes dos guerrilheiros e camponeses no Araguaia não foram em vão, marcaram 

com sangue a história desse país, plantando uma semente de esperança na luta dos menos 

favorecidos, que se alastrou por todas várias décadas no Sudeste do Pará. Esta região que 

também vivenciou posteriormente outros episódios de violências contra posseiros, 

garimpeiros, Militantes do P C do B e militantes sindicais.  

Nesta luta surgem homens como Expedito Ribeiro de Souza, João Canuto, Belchior 

Martins da Costa, Raimundo Ferreira Lima (Gringo)5, e tantos outros que tombaram em 

nome de uma luta inspirada na Guerrilha do Araguaia e nos ideais da Reforma Agrária e dos 
                                                
5 Sindicalistas e outros profissionais que foram brutalmente assassinados a mando de fazendeiros no sudeste do 
Pará em nome da reforma agrária no sudeste do Pará, por causa de conflitos agrários. 
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movimentos sociais. Estes homens e mulheres não temeram em sacrificar seus sonhos e 

suas vidas, por isso hoje merece um destaque na galeria dos heróis do povo brasileiro que 

sempre buscou idealizar uma sociedade pautada nos ideais de liberdade e igualdade. 
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