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Essa pesquisa faz parte do projeto “A repressão em carne e osso. Formação, treinamento e 

trajetória profissional de agentes repressivos da ditadura militar brasileira (1961-1988)”, 

orientado pela professora Dra. Mariana Joffily, e tem como principal objetivo o de catalogação e 

transcrição dos registros burocráticos individuais das trajetórias dos agentes militares brasileiros, 

transcrição essa que ocorre em uma tabela que contém diversos aspectos de suas carreiras 

profissionais, por exemplo qual era a instituição militar em que o militar atuava, a sua data de 

entrada nessa instituição como também a data de saída e por fim quais foram os elogios recebidos 

de seus superiores. Para a pesquisa foram utilizados os referenciais teóricos do campo da história 

do tempo presente, que tem como ponto de partida o pós Segunda Guerra Mundial, fazendo o seu 

uso com base nos teóricos Henry Rousso e Christian Delacroix e o campo da nova história 

política, ancorado em René Rémond e por fim o campo da história militar. O objetivo específico 

dessa pesquisa, foi, a partir dos registros burocráticos individuais de um oficial do exército que 

teve um contato privilegiado com os Estados Unidos, compreender o seu envolvimento e a sua 

circulação no país e observar como isso aparece ao longo de sua carreira. 

Analisando esses seus registros burocráticos a partir de quais informações e detalhes sobre 

essas viagens aos Estados Unidos aparecem ou não nesses documentos, foi priorizado para esta 

pesquisa a sua circulação nos Estados Unidos e como isso aparece nesses registros, 

compreendendo qual o tipo relação ele possuía com a instituição militar americana, quantas 

viagens foram realizadas, de que forma se davam esses deslocamentos e como essas mesmas 

viagens e cursos aparecem em seu registro burocrático individual juntamente com diversos outros 

detalhes, como por exemplo qual o tipo dessas viagens e cursos, e nesse último caso, quais cursos 

eram e a própria frequência dessas idas e vindas para os Estados Unidos.  

Os registros burocráticos individuais dos militares nos possibilitam aplicar os campos 

historiográficos da história do tempo presente e de uma nova história política nessas fontes, 

relacionando com diversos assuntos envolvendo a temática política e militar. Nesse caso, foi 

pesquisado nesses documentos as circulações de um oficial militar particular entre o Brasil e os 

Estados Unidos, utilizando-se no caso de um registro burocrático em de um militar que possuiu 

laços estreitos com o país em questão, laços esses feitos através de encontros, viagens e cursos. 

Nos registros individuais do oficial militar em questão, aparecem duas menções a respeito de uma 

viagem aos Estados Unidos, a primeira informando a data dessa ida em 3 de junho de 1969 e que 

esse militar era o “Chefe do Grupo de viagem”, já a segunda menção consta que nessa viagem o 



                                                       

Apoio:            Página 2 de 2 

oficial militar em questão participou de um curso na “The Army Armor School”, localizada em 

Fort Knox, em Kentucky e ganhou a medalha do pacificador por diversas realizações.  

Assim, podemos compreender juntamente com todo o suporte teórico e historiográfico já 

abordado neste resumo expandido como aparecem somente as duas viagens aos Estados Unidos e 

qual o destaque que essas viagens possuem no registro burocrático individual da carreira 

profissional do militar escolhido para pesquisa aqui apresentada. Por fim, esse trabalho procurou 

observar a circulação desse militar nos Estados Unidos da América em seus registros burocráticos 

individuais. 
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