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Ementa: Estudos monográficos sobre a história do Brasil no período republicano. 
Título do Curso: O processo: a história do assassinato de Olavo Hanssen contada pela 
ditadura militar. 
 
Objetivo: O curso toma como ponto de partida o Inquérito Policial catalogado no Arquivo 
Nacional sob classificação BR.AN.RIO.0.MCP.PRO.0164 (456 p.). O documento trata da 
morte do militante sindical Olavo Hanssen, ocorrida em 02 de maio de 1970 no Hospital 
Militar do Exército em São Paulo. Após ser detido no dia 01 de maio pela polícia militar, 
“quando distribuía panfletos subversivos no Campo de Esportes da Vila Maria Zélia, onde se 
realizava uma concentração de trabalhadores” (AN, fls. 08), Olavo foi encaminhado à 
Operação Bandeirantes (OBAN), e, no dia seguinte, conduzido à DOPS: “Aqui, Olavo sentiu-
se mal, sendo transportado para o Hospital Militar do Exército, onde veio a falecer. Foi 
submetido a exame necroscópico no Instituto Médico Legal, cujo laudo conclui que a ‘causa 
mortis’ é indeterminada” (AN, fls. 08). Estes são os fragmentos mínimos de um Processo 
desenvolvido por três anos que, ao cabo, concluiu que Olavo provocou a própria morte 
(suicídio por envenenamento). Constatou-se tempos depois que Olavo passou por sessões 
contínuas de tortura desde o momento em que foi detido. A Comissão da Verdade de São 
Paulo, em sua página oficial (http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/mortos-
desaparecidos/olavo-hanssen) publicou breve biografia de Olavo, e uma cronologia com 
alguns episódios que marcaram fases específicas do processo. Ainda que o Brasil tenha 
ratificado a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes em 1989; as pesquisas de opinião pública têm demonstrado que não há uma 
rejeição absoluta da população à tortura ou ao tratamento desumano e cruel quando as vítimas 
são associadas à suspeita, ou identificadas como suspeitas de terem cometido algum delito 
(CARDIA e SALLA, 2014, p. 331). Com estas referências prévias, a disciplina de “Tópicos 
Especiais de História do Brasil no período republicano” visa empreender um debate sobre a 
violência política no período ditatorial ao propor situações de pesquisa sobre a compreensão 
dos delitos de lesa humanidade, em particular, a prática sistemática da tortura pelo último 
regime de exceção no Brasil, assim como, discute como desdobramento, a permanência dessa 
prática por parte de agentes estatais. Para tal, emprega fontes de época e contextualização 
bibliográfica visando: 1) questionar/interrogar sobre os modos de operação de um estado 
terrorista; 2) indagar sobre quais os alcances e impactos possíveis da cultura sobre os direitos 
humanos no país, e sobre o lugar da memória social em relação aos processos de violência 
ultraobjetiva. 
 
Metodologia: aulas expositivas com discussão de textos e fontes sobre o objeto em questão. 
Eventual apresentação de filmes e/ou documentários seguidos de debates. 
 
Avaliação: Poster alusivo ao tema e exposição (confeccionado em grupo pelos discentes). 
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