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ESPECIAL ARTIMANHAS DA DITADURA
ANOS DE CHUMBO Documentos inéditos produzidos pelos agentes da
ditadura mostram que arapongas chegaram a monitorar a vida da freira

IRMÃDULCE
ESTEVENAMIRA
DOSMILITARES

BIAGGIO TALENTO

Candidata a santa e conhe-
cida pelo seu trabalho filan-
trópico de ajuda aos pobres,
a freira baiana Dulce Lopes
Pontes, a Irmã Dulce, fale-
cida em 1992, cujo processo
de canonização segue firme
no Vaticano, foimonitorada
pelaagênciaregionaldoSer-
viço Nacional de Informa-
ções (SNI), órgão de “inte-
ligência” do regime militar.
A fichade IrmãDulcenoSNI
foi encontrada no Arquivo
Nacional,comsedenoRiode
Janeiro, pelo historiador
Grimaldo Zachariadhes, da
Universidade Federal da Ba-
hia (Ufba) e do Núcleo de
Estudos sobre Regime Mili-
tar (Nerm). Ele tambéméor-
ganizador, na Bahia, do Pro-
jeto Resgate da História, so-
bre documentos da ditadu-
ra.

Datado de 20 de abril de
1976 e com o carimbo de
“Confidencial – O destina-
tário é responsável pelo si-
gilo desse documento”, o
dossiê IrmãDulceécompos-
to por um “juízo sintético”
escrito pelos funcionários
do órgão em Salvador sobre
a freira, e cópia da ficha dela
no Institutode Identificação
PedroMellodaSecretariada
Segurança Pública da Bahia,
com foto 3x4 e as digitais.

Nessa ficha, usada para se
tirar a carteira de identida-
de, além das informações
pessoais sobre Irmã Dulce,
consta que, para a segunda
via da carteira, ela apresen-
tou certidão de nascimento,
recibo expedido pela 9ª Zo-
naEleitoralde2deagostode
1971eumaantigacarteirade
identidade, de 15 de feverei-
rode1950.Anovacarteirada
religiosa é de 6 de agosto de
1971.

Juízo sintético
O que chama mais atenção
na documentação é o tal
“juízo sintético” em que os
arapongas do SNI fazem
umaanálisedacondutapes-
soal de Irmã Dulce.

Em sete itens, a freira é
qualificada para o órgão co-
moumapessoasemposição
ideológica, sem ligações po-
líticas, sem “atitude face à
Revolução de 31 demarço de
64” e tambémsem“atitudes
subversivas”.

Em relação à “probidade
administrativa”, o SNI dá
uma espécie de aval sobre a
honestidade dela. “É elogia-
do, através da imprensa, o
seu caráter íntegro à frente
da Instituição que preside”,
diz num item para concluir
que “os registros indicam
que a nominada serve de
exemplo de dedicação, ab-
negação e espírito humani-
tário”.

Sobre os “antecedentes”
da “nominada”, o relatório,
de 1976, descreve que há 21
anos Irmã Dulce se dedica a
obras assistenciais. “Para
cumprir a missão a que se

“(...) os
registros
indicam que a
nominada
(Irmã Dulce)
serve de
exemplo de
dedicação,
abnegação e
espírito
humanitário”
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Arapongas
do SNI fazem
uma análise
da conduta
pessoal de
Irmã Dulce

“Tinham
interesse
em descobrir
destino
das verbas
federais”
GRIMALDO ZACHARIADHES

Estudante
passou a ser
monitorada
por trabalho
sobre Leonid
Brejnev

Fac-símile da ficha com os dados da carteira de identidade de Irmã Dulce

Primeira página do relatório do escritório do SNI em Salvador sobre a freira

IrmãDulce vista pela ótica dos órgãos de informação da ditadura

Grimaldo Carneiro
Zachariadhes
Historiador

Por que o Serviço Nacional
de Informações (SNI), órgão
de espionagem da Ditadura
Militar, estaria preocupado
com Irmã Dulce a ponto de
pedir informações a respei-
to da freira à sua agência
regional, localizada em Sal-
vador? O que poderia estar
incomodandoo SNI Central,
em Brasília, para que fosse
feito um juízo sintético so-
bre o “anjo bom da Bahia”,
expediente realizado ape-
nas quando algum cidadão,
por qualquer motivo, inco-
modava a Ditadura?

IrmãDulcesedestacouno
cenário nacional pelos seus
trabalhos assistenciais e hu-
manitários realizadosnaca-
pital baiana desde a década
de 1930. Em 26 de maio de

1959, fundou as Obras So-
ciais Irmã Dulce (OSID), que
abrigaria tempos depois o
Hospital Santo Antônio, re-
ferência na assistência à po-
pulação carente no estado
da Bahia.

Nesta sua lutaprocurou, o
máximo possível, tentar tri-
lhar um caminho apartidá-
rio (sepor acaso isso forpos-
sível). Ela costumava dizer
que seu partido era a cari-
dade. Relacionava-se com
todos os governantes das es-
feras municipal, estadual e
federal, além de empresá-
rios que pudessem ajudar
financeiramenteseustraba-
lhos sociais. Não fazia crí-
ticas públicas aos governos
ou governantes que pudes-
sem dificultar seu trabalho
assistencial.Ditoisto,noque
IrmãDulcepoderia incomo-
dar setores da Ditadura?

Provavelmente a sua au-
tonomia e independência
em relação aos militares. Se

não podemos falar que a
freira resistiu àDitadura em
stricto senso, também não
podemos falar que ela a
apoiou como fizeram tantas
outras figuras da Igreja Ca-
tólica baiana. Não se conhe-

ce nenhuma referência pú-
blicaexplícitadeIrmãDulce
em favor dos militares. Co-
mo mesmo apontou o do-
cumento da agência do SNI
daBahiaafirmandoquenão
havia registros de apoio ou
resistência da freira à cha-
mada “Revolução de 31 de
março de 1964”. Ela se re-
lacionava comosmilitares e
seus aliados comoseuprag-
matismo habitual.

Mas, mesmo tendo uma
posição política conserva-
dora, IrmãDulcepoderia ter
atitudes surpreendentes
que demonstrava que ela
procurava sempre estar aci-
ma de posições ideológicas
oupartidárias. Ela convidou
pra trabalhar no Hospital
Santo Antônio, o famoso
médico comunista Gerson
Mascarenhas, que viria a se
tornar diretor desta institui-
ção. Quando ele foi preso
duas vezes na década de
1960, ela foi visitá-lo de-

Ela convidou
para trabalhar
no Hospital
Santo Antônio
o médico
comunista
Gerson
Mascarenhas,
que viria
a se tornar
diretor de lá

monstrando assim o seu
apoio a ele. É de conheci-
mento que comunistas que
tinham problemas em con-
seguiratendimentoemhos-
pitais de Salvador, iambater
as portas do Hospital Santo
Antônio, onde encontravam
guarida.

Apesar destas atitudes in-
dependentes de Irmã Dulce
àDitadura, istonão impediu
que muitos militares, polí-
ticos e agentes de informa-
ção nutrissem um grande
respeito pelo seu trabalho,
comobemdemonstraopró-
prio SNI - Bahia, ao afirmar
que a freira baiana “serve de
exemplo de dedicação, ab-
negação e espírito humani-
tário”. A figura pública de
Irmã Dulce e o seu imenso
trabalho social aliado as
alianças estratégicas que
mantinha com os grupos
políticosfizeramcomqueos
setores ligados à Ditadura
na Bahia tivessem um gran-

de respeito por ela. Embora,
suasObrasacabassemporse
tornarumabrigoparaaque-
les que eram perseguidos.

Um acontecimento inte-
ressanteérelatadoemoutro
documento confidencial do
SNI da Bahia. Em 1987, ou
seja, dois anos após o fimda
Ditadura, o general coman-
dante da 6ª Região Militar
detectou no corpo médico
do Exército, um aspirante
que, segundo ele, era comu-
nista e integrante do PCdoB,
chamado Luciano Oliveira
da Silva. O general temendo
uma repercussão negativa,
naquele momento, caso ex-
pulsasse o aspirante, resol-
veu o caso “colocando-o a
disposição do Hospital San-
to Antônio, da Obra de Ca-
ridade de Irmã Dulce” e as-
sim afastando-o da caserna.
Ou seja, mais do que nunca
a Obra de Irmã Dulce era o
local daqueles que eram re-
negados pela sociedade.

propôs, implantou uma ins-
tituição (Associação Obras
Sociais Irmã Dulce), que se
compõe de umhospital, um
abrigo para velhos e um or-
fanato”.

Informa ainda que a ins-
tituição se destina “ao am-
paro de pessoas humildes ,
doentes e abandonadas”,
sendo mantida “através de
recursos angariados pela
nominada”. Conclui afir-
mando não existir “regis-
tros que desabonem a sua
conduta de religiosa”.

Telex
O relatório do SNI foi feito a
partir do telex número
106/19/AC, de 14 de abril de
1976, encaminhado pela
agênciacentraldoórgão,em
Brasília, para o escritório de
Salvador.Nãoexistemexpli-
cações sobreosmotivosdeo
regime militar investigar a
vida da religiosa.

Contudo, ohistoriadorZa-
chariadhes acredita que se
deve ao fato de o governo
federal liberarrecursospara
a instituição. “Certamente
tinham interesse em desco-
brir para onde e para quem
as verbas federais estavam
sendo destinadas”, especula
ele. O historiador entregou
osdocumentosdoSNI sobre
a freira às Obras Sociais de
Irmã Dulce.

Osmilhares de documen-
tos do Serviço Nacional de
Informação na Bahia estu-
dados por Zachariadhes re-
velamumagrandeobsessão
dos militares pela “infiltra-
ção comunista” na socieda-
de baiana.

Já mostramos em repor-
tagens anteriores a “Opera-
ção Igreja”, na qual o SNI
criouleitores fictíciosde jor-
nais da capital baiana que
enviavam cartas aos diários
reclamando dos padres e
bispos católicos seguidores
da Teologia da Libertação e
depastores evangélicospro-
gressistas.

Alguns dos documentos
dão bemamedida dessa ob-
sessão anticomunista. Os
arapongas passaram, por
exemplo, a monitorar uma
alunasecundaristapelo fato
de ela ter recebido uma ta-
refa escolar sobre o presi-
dente soviético Leonid Bre-
jnev (entre 1964 e 1982) e
chefe do Partido Comunista
da URSS. Como não havia
literatura a respeito do per-
sonagem, a aluna precisou
conversarcommilitantesda
esquerda que conheciam a
trajetória do camarada Bre-
jnev. Foi o suficiente para
entrar na mira do SNI.
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