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RESUMO

Esta pesquisa tem por tema a lógica de suspeição da ditadura militar como prática de epistemicídio contra grupos divergentes da moral 
prevalecente e dos bons costumes hegemônicos. Em vista disso, a principal problemática da pesquisa envolve a identificação da prática 
epistemicida inserida na lógica de suspeição na política de Estado do regime militar brasileiro assim como a forma pela qual tais elementos podem 
ser verificados na documentação disponível até o momento. Tal lógica de suspeição pode ser entendida como a criminalização de tudo que foge 
ao que o regime entendia como patriótico, correto, cívico, moralizador, o desviante; assim instaurando um ambiente onde seria mais do que 
adequado a suspeita quanto a tudo e todos. Os objetivos, portanto, são identificar e caracterizar as referidas práticas assim como o que era tido 
como moral prevalecente e bons costumes hegemônicos, além dos principais grupos tidos como divergentes. O objetivo complementar é 
ressaltar a importância de por em evidência a existência de práticas epistemicidas não só no período da ditadura, mas também na atual sociedade 
brasileira, pois não se pode permitir que esse tipo de prática deslegitimadora da luta pela igualdade de condições entre os diferentes e/ou 
justificadora da violência contra grupos marginalizados (sofredores de violência física e simbólica) se perpetue. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, de forma geral, foram utilizadas a coleta de informações para análise documental e bibliográfica. A abordagem adotada é a da 
analise textual ou do discurso, optando por uma análise múltipla fundada nos aspectos intratextuais (aspectos internos do texto, este como 
objeto de significação), intertextuais (relação do texto com outros textos) e contextuais (a relação do texto com a realidade que o produziu e que 
o envolve). Esta última tendo sentido tanto como objeto de significação quanto de comunicação. Lançando mão, eventualmente, de uma 
abordagem comparativa entre as fontes, tanto as do mesmo tipo como as de diferentes categorias. Como resultado das pesquisas até o presente 
momento (1° semestre de 2018) pode-se apontar a existência de uma política de Estado, por parte do regime militar, baseada em forte lógica de 
suspeição viabilizadora de práticas epistemicidas para com minorias representativas históricas (homossexuais, negros, representantes da 
esquerda política, entre outras) no sentido de transforma-las no inimigo da sociedade, empreendendo assim a desumanização de tais grupos. 
Ressalta-se, no entanto, que nem sempre tais políticas foram instauradas oficialmente (de forma explícita), mas que podem ser percebidas em 
discursos tanto dos oprimidos quanto dos opressores.
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