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ERA UMA VEZ... 
 

Quando contarem esta história para uma criança, podem começar, como tantas 
outras, com a expressão Era uma vez: 

Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer 
o que achavam certo. Era uma vez um país onde muita gente ia presa, era submetida 
a torturas e depois assassinada. Até os mais jovens, até os adolescentes. Era uma 
vez um país onde crianças e adolescentes foram torturados e privados da proteção 
de seus pais. Era uma vez uma história triste que ninguém gosta de ouvir, mas que 
precisa ser lembrada, contada e recontada para nunca se repetir. 

 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (2009, p.5) 

 
 
 
 
  



RESUMO 

 

A Comissão Nacional da Verdade realizou uma série de audiências na qual 

sujeitos que, enquanto crianças sofreram, direta ou indiretamente, com a ditatura 

militar, trazem à tona as suas lembranças sobre esse período da história. 

Testemunhos importantes para a construção do trabalho de memória e verdade no 

processo de Justiça de Transição, os relatos desses sujeitos inscrevem as práticas de 

violações de direitos ocorridas no período da Ditadura, que não tiveram registros na 

história oficial sobre esse período. Tais crianças eram filhas ou filhos de militantes e 

foram torturadas, exiladas e retiradas do convívio familiar, como forma de pressionar 

seus pais, prisioneiros políticos, a delatarem sobre as organizações que lutavam 

contra o Regime da época.  Com base nesses depoimentos, a presente pesquisa tem 

como objetivo geral analisar a relação memória e verdade no processo de reparação 

política, instaurado pela Comissão Nacional da Verdade/Brasil, em testemunhos de 

crianças vítimas de violência durante a Ditadura Militar Brasileira. A análise permitiu 

uma cartografia das experiências desses sujeitos com a Ditadura Militar e a descrição 

e interpretação dessas experiências, para a construção ético-política desses sujeitos 

e de suas relações com a verdade, como também, permite verificar de que forma o 

dever de memória, instituído como política pública, e, portanto, como efeito do 

biopoder, constituiu-se em um espaço para que a verdade sobre esse período 

revelasse a verdade das experiências vividas como radiografia da experiência 

histórica sobre o Estado de exceção. Para desenvolver a pesquisa, selecionou-se 

como corpus nove testemunhos do arquivo da CNV. Esses testemunhos, colhidos 

entre os anos de 2013 e 2014, são de crianças que sofreram violações de direitos na 

Ditadura. A pesquisa insere-se no campo da Análise do Discurso de tradição francesa, 

resgatando os conceitos de sujeito, formação discursiva, biopoder, parresía, verdade, 

dentre outros. Assim, observa-se que as experiências traumáticas vivenciadas por 

esses sujeitos contribuíram para a construção ético-política destes no presente e para 

a instauração da verdade, por meio da recontação da história, demonstrando, assim, 

quão importante é o papel da memória e do testemunho na construção da verdade 

dos sujeitos e de seus modos de subjetivação e, também, como a memória retorna do 

passado para inscrever uma nova história no presente, para que as violências da 

Ditadura não se repitam. 

 

Palavras-Chaves:  Discurso. Ditadura. Memória. Verdade. Justiça de Transição.  

 

 



RESUMEN 

 

La Comisión Nacional de la Verdad realizó una serie de audiencias en la que 

sujetos que, como niños sufrieron, directa o indirectamente, con la dictadura militar, 

traen a la luz sus recuerdos sobre ese período de la historia. Testimonios importantes 

para la construcción del trabajo de memoria y verdad en el proceso de Justicia de 

Transición, los relatos de esos sujetos inscriben las prácticas de violaciones de 

derechos ocurridas en el período de la Dictadura, que no tenían registros en la historia 

oficial sobre ese período. Tales niños eran hijas o hijos de militantes y fueron 

torturadas, exiliadas y retiradas de la convivencia familiar, como forma de presionar a 

sus padres, prisioneros políticos, a delatar sobre las organizaciones que luchaban 

contra el Régimen de la época. Con base en esos testimonios, la presente 

investigación tiene como objetivo general analizar la relación memoria y verdad en el 

proceso de reparación política, instaurado por la Comisión Nacional de la Verdad / 

Brasil, en testimonios de niños víctimas de violencia durante la Dictadura Militar 

Brasileña. El análisis permitió una cartografía de las experiencias de esos sujetos con 

la Dictadura Militar y la descripción e interpretación de esas experiencias, para la 

construcción ético-política de esos sujetos y de sus relaciones con la verdad, como 

también, permite verificar de qué forma el deber de memoria, instituido como política 

pública y, por tanto, como efecto del biopoder, se constituyó en un espacio para que 

la verdad sobre ese período revelara la verdad de las experiencias vividas como 

radiografía de la experiencia histórica sobre el Estado de excepción. Para desarrollar 

la investigación, se seleccionó como corpus nueve testimonios del archivo de la CNV. 

Estos testimonios, cosechados entre los años 2013 y 2014, son de niños que sufrieron 

violaciones de derechos en la Dictadura. La investigación se inserta en el campo del 

Análisis del Discurso de tradición francesa, rescatando los conceptos de sujeto, 

formación discursiva, biopoder, parresía, verdad, entre otros. Así, se observa que las 

experiencias traumáticas vivenciadas por esos sujetos contribuyeron a la construcción 

ético-política de éstos en el presente y para la instauración de la verdad, por medio de 

la recontación de la historia, demostrando así cuán importante es el papel de la 

memoria y del testimonio en la construcción de la verdad de los sujetos y de sus 

modos de subjetivación y, también, cómo la memoria retorna del pasado para inscribir 

una nueva historia en el presente, para que las violencias de la Dictadura no se 

repitan. 

 

Palabras Claves: Discurso. Dictadura. Memoria. Verdad. Justicia de Transición. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em abril de 1964, um grupo de militares tomou o palácio do Catete, sede do 

Governo Federal e depôs o presidente João Goulart, que foi exilado no Uruguai. 

Durante mais de vinte anos, o Brasil viveu em meio ao governo militar, instaurado por 

meio desse golpe. 

No período, órgãos de censura foram instalados pelo país, como também 

órgãos de espionagem do então Governo, que passou a tratar como criminosos, 

subversivos, todos aqueles que se levantavam contra o Regime. Neste período, foram 

muitas as pessoas que lutaram a favor da democracia e que sofreram as 

consequências de suas “contraversões”. O sistema atingiu homens, mulheres e 

crianças, que foram presos, torturados, mortos e expulsos do país. Muitas famílias 

não tiveram sequer o direito de enterrarem seus mortos, pois os corpos 

desapareceram.  

Umas das circunstâncias menos divulgadas da face violenta da ditadura, deixa-

se revelar em testemunhos de CRIANÇAS que sofreram violações de direitos nesse 

período. Elas tiveram sua liberdade tomada. Muitas cresceram dentro de prisões ou 

iam com frequência a estas em visita aos pais. Viviam com medo, tiveram suas 

identidades roubadas, pois eram, em muitos casos, obrigadas pela clandestinidade a 

mudarem de nome, de cidade. Não criavam vínculos físicos nem afetivos com 

ninguém, fato que alguns levaram para a vida inteira.  

Foram crianças marcadas pelo silêncio, pois seus pais ou familiares que 

estiveram nos centros de tortura não tinham condições de falar abertamente sobre o 

assunto. Os abusos foram tantos, ao ponto de as crianças receberem em suas 

documentações de exilamento o carimbo com a palavra “terrorista” escrita, sendo 

ainda fichadas nos órgãos de repressão como “criminosas subversivas”, acusadas de 

cometer crime contra a nação. As crianças foram vítimas de sequestros, torturas e 

exílio, além de também padecerem nos centros clandestinos da repressão, e, em 

instituições para menores infratores e orfanatos, para onde eram levadas, quando 

seus pais eram presos. 

Além de permanecerem em regime de privação de liberdade, encerradas 

nessas instituições, as crianças também eram retiradas da coabitação familiar, 

perdendo o contato com suas raízes imediatas, pois, tratadas como criminosas, 

subversivas, eram indignas de uma vida em sociedade, por causa da relação de seus 
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pais com órgãos da militância contra o Governo. Muitas crianças foram exiladas em 

países como Cuba, sendo assim “expatriadas” pelo Regime Militar. 

Em muitos casos, quando as crianças não eram pegas pelos órgãos de 

repressão, eram forçadas a ficarem longe de seus país, por estarem foragidos, presos, 

“desaparecidos” ou até mesmo mortos. Sem os pais, as crianças eram obrigadas a 

mudarem de nome, a viverem com parentes, algumas vezes distantes, que sequer as 

conheciam, para preservar-lhes as identidades, perante vizinhos e comunidades em 

geral, posto que o Governo mantinha pessoas como espiãs em muitas localidades, 

para que pudessem entregar o paradeiro das pessoas procuradas por cometerem 

“crimes”. Então, esta era uma forma de as crianças e de “subversivos”, em geral, 

esconderem seus próprios nomes e de seus familiares, já que, quando eram 

encontrados pelos órgãos, eram levadas ao cárcere para presenciarem seus pais em 

situação de degradação, nus, machucados, muitas vezes irreconhecíveis aos olhos 

dos filhos, devido a sessões de espancamento e torturas dos mais variados tipos.  

Algumas crianças começaram a sofrer torturas já nos ventres de suas mães. 

Umas nasceram dentro das prisões, dessa forma, já nasceram subversivas aos olhos 

dos militares, outras eram levadas junto às mães para os cárceres, quando estas eram 

capturadas pelos agentes da repressão, outras eram levadas à presença dos pais, já 

presos, como moeda de troca para a obtenção de informações, que os militares 

almejavam extrair dos prisioneiros. Houve criança que presenciou, por obra do 

Regime, o assassinato de seus pais, outras nem sequer os conheceram ou puderam 

visitar seus túmulos nos cemitérios, posto que os corpos jamais foram encontrados. 

Apesar de algumas crianças não terem tido contato direto (físico) com os 

agentes da repressão, as marcas psicológicas deixadas pelo infortúnio de seus pais 

ou parentes não foram mais amenas: o medo, a dor, o sentimento advindo da perda 

de entes queridos, vítimas das mais diversas violações de direitos. O Regime Ditatorial 

não preservou as crianças, muito pelo contrário, as usou como meio de atingir, além 

de a elas próprias, a seus pais, que sofriam duplamente ao saberem que seus filhos 

também se encontravam presos. 

Diante das tristes marcas deixadas por essas experiências traumáticas e do 

quanto elas influenciaram na construção dos sujeitos e de suas verdades no presente, 

levando em consideração o direito à memória e à verdade, é que se faz importante a 

revelação e a análise dessas memórias para a reconstrução da história do Brasil. Isso 
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porque, a historiografia escondeu a presença de crianças e dos tratamentos a elas 

dispensados nos órgãos de repressão ditatoriais. 

E foi pensando na perspectiva do direito à memória e à verdade, que foi criada 

a Comissão Nacional da Verdade, em 2012. A Comissão colheu testemunhos de 

vítimas e familiares de pessoas que sofreram violações de direitos, com a intenção de 

proporcionar uma reparação oficial para elas, como uma forma de o Estado pedir 

perdão às vítimas, pelos crimes cometidos pela Ditadura. Dentre os testemunhos 

encontrados no site da Comissão, elegemos como objeto de estudo os testemunhos 

de pessoas que sofreram com as violências da ditadura durante a infância. 

Por notarmos a necessidade de um estudo acerca dessas crianças, tão 

esquecidas pela historiografia oficial, é que elegemos como mote para este trabalho 

os seguintes questionamentos: Como a memória dos fatos traumáticos influenciaram 

a constituição dos sujeitos vítimas de privação de direitos humanos na infância, 

durante a ditadura militar no Brasil? Como a memória atua na constituição das 

verdades dos sujeitos vítimas da violência da ditadura no Brasil? Qual o papel dos 

testemunhos na recontação da história, por meio da memória das vítimas? De que 

forma, no processo de Justiça Transicional, o dever de memória instituído pela CNV, 

funcionando como política pública, contribui para a constituição ético-política dos 

sujeitos? 

A presente pesquisa tem como objetivo geral: Analisar a relação memória e 

verdade no processo de reparação política, instaurado pela Comissão Nacional da 

Verdade/Brasil, em testemunhos de crianças vítimas de violência durante a Ditadura 

Militar Brasileira. Os objetivos específicos são: descrever como a memória atua na 

constituição das verdades desses sujeitos; interpretar o papel dos testemunhos na 

recontação da história, por meio da memória das vítimas; verificar como o dever de 

memória é instituído como política pública e contribui para a constituição ético-política 

dos sujeitos, no contexto da CNV, no processo de justiça transicional.  

No intuito de alcançarmos esses objetivos, inserimos nossa pesquisa no campo 

da Análise do discurso de Tradição francesa, fiando-nos nos princípios estabelecidos 

por Michel Foucault, no tocante à construção dos sujeitos, suas verdades, 

subjetividades e relações de saber/poder.   

A pesquisa está organizada em quatro capítulos, a começar por esta parte 

introdutória, na qual fazemos uma apresentação geral do trabalho. Em seguida, no 

segundo capítulo, traçamos os procedimentos teórico-metodológicos utilizados no 
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presente estudo, levando em consideração o método arqueogenealógico de Michel 

Foucault para a descrição/interpretação de enunciados. Ainda nesse capítulo 

traçamos o trajeto que trilhamos até chegarmos à definição do corpus.   

No terceiro capítulo, traremos os dispositivos analíticos da Análise do Discurso 

de tradição francesa, utilizados como mecanismos de análise dos testemunhos 

colhidos pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), como também dissertamos 

acerca da relação Memória e verdade na constituição dos sujeitos éticos, além de 

discutirmos sobre os testemunhos e o dever de memória, visto sob o âmbito das 

políticas públicas, portanto, tratado como efeitos do biopoder. Abordamos ainda sobre 

a relação das comissões de verdade e sua atuação nos contextos pós-conflitos que 

exigem um meio de reparação das vítimas, pensando nesses contextos de mudança 

de regime político e em um meio de fazer justiça, a chamada Justiça de Transição. 

E o quarto e último capítulo compreende a análise dos testemunhos 

selecionados no acervo da CNV, na qual demonstramos o entrelaçamento das teorias 

mencionadas com a análise dos testemunhos das vítimas. Tais testemunhos 

demonstram que, de fato, o ato testemunhal, apesar de apresentar-se como doloroso 

para a maioria das vítimas, constitui um elemento fundamental para a recontação da 

história do País.  

Por fim, na conclusão, assinalamos para elementos que, na experiência dos 

sujeitos investigados, contribuíram com sua constituição ético-política. Assim, 

podemos dizer que as experiências vividas pelas vítimas no passado, inscrevem suas 

identidades no presente, pois, corroboram com seus modos de subjetivação, 

estabelecidos por meio das relações entre efeitos do poder e resistências dos sujeitos, 

materializadas no discurso. 
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2 CAMPO TEÓRICO/METODOLÓGICO DA PESQUISA. 

 

 Neste capítulo, exporemos os aspectos teórico-metodológicos da nossa 

pesquisa, assim como a contextualização da temática abordada, os motivos que nos 

levaram a escolher o corpus de análise, o percurso metodológico adotado durante o 

estudo e os dispositivos analíticos da Análise do Discurso de tradição francesa, para 

a descrição/interpretação dos enunciados. Iniciamos com algumas considerações 

acerca desse campo de pesquisa. 

 

2.1 POR UM MÉTODO ARQUEOGENEALÓGICO DE ANÁLISE: DO LINGUÍSTICO 
AO SOCIAL. 
 

 Na segunda metade do século XX, houve uma significativa mudança nas 

perspectivas dos estudos linguísticos, em especial, nos estudos do discurso, que 

inseriram, neste campo de pesquisa, questões que ultrapassam os aspectos 

linguísticos do discurso, adentrando pelo âmbito do sujeito, dos sentidos e do contexto 

sócio-histórico envolvidos na produção desse discurso. Dessa maneira, no limiar de 

uma disciplina que abrangesse essa nova necessidade social, surge a Análise do 

Discurso (AD), com uma proposta que visa a interdisciplinaridade, na busca de uma 

interpretação dos efeitos de sentido produzidos pelos diversos discursos que circulam 

na sociedade, considerando também os aspectos históricos, sociais e políticos. 

A AD surgiu na década de 1960, com uma proposta de analisar, de modo 

interdisciplinar, a produção social dos sentidos dos discursos, pensados a partir da 

relação língua e história. Assim, a AD estabelece uma ligação entre o discurso – 

materializado pelas linguagens – e a historicidade, visando os aspectos sociais 

envolvidos em sua produção.  

A AD traz como pilares fundamentais de sua constituição as contribuições de 

Pêcheux, que, a partir da leitura de Louis Althusser, introduz uma reflexão sobre o 

efeito ideológico sobre os sentidos; Michel Foucault, com as discussões sobre o 

sujeito e o poder, a formação discursiva e a produção da verdade, a partir das relações 

saber- poder; Mikhail Bakhtin e seus conceitos de dialogismo e heterogeneidade 

discursiva; e Jacques Lacan, que traz para este campo de pesquisa, os pressupostos 

da psicanálise, principalmente, os estudos freudianos acerca do inconsciente na 

constituição da linguagem.   
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Nesta pesquisa, necessitávamos de uma metodologia interdisciplinar que 

possibilitasse um estudo que considerasse também os aspectos sociais e históricos 

dos processos de produção do discurso, por essa razão, elegemos o método 

arqueogenealógico de Foucault, haja vista que este abrange diversas disciplinas, 

principalmente, as relativas ao campo do social. Na perspectiva de analisarmos as 

práticas discursivas presentes em nossa sociedade, nos deparamos com o Relatório 

da Comissão Nacional da Verdade/Brasil, que trouxe, à luz da sociedade 

contemporânea, os mais diversos atos de violência praticados por agentes do Estado, 

durante a Ditadura Militar, a qual durou vinte e um anos, vitimando centenas de 

brasileiros que lutaram a favor da democracia e da liberdade, incluindo também entre 

as vítimas, adolescentes e crianças que, pelo envolvimento de seus pais com a 

militância em prol da democracia, foram perseguidos, presos, torturados e exilados. 

Esta era uma prática comum do Estado para com as pessoas que se recusavam a 

“cooperar” com o governo no período da Ditadura.  

Quando essas crianças foram abruptamente arrebatadas de suas mães, como 

incidiu com o emprego deliberado dos Destacamentos de Operações e Informações 

e ao Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), elas perderam 

irremediavelmente a oportunidade de crescerem rodeadas de carinho, amor e afeto, 

além dos cuidados mínimos de saúde e alimentação que toda criança deve ter nessa 

fase da vida. Essa carência pode ter influenciado profundamente na construção de 

suas identidades futuras. Trazemos a seguir uma amostra dos enunciados extraídos 

dos testemunhos que aqui nos propomos a analisar, para demonstrar o que os 

testemunhos nos trazem acerca do tratamento dispensado às crianças, filhas de 

militantes políticos presos pelos agentes do Estado, no período da Ditadura Militar, 

como forma, também, de contribuir para uma justificativa de escolhermos este corpus 

de pesquisa. Observemos: 

 

O Estado trata as crianças, alguns mais, outros menos, da mesma forma 
de um preso político. Bom, saiu aí agora, acho que você está até com uma 
cópia da revista que mostra: nos meus arquivos tem lá, tenho ficha de 
subversivo, elemento menor, subversivo, sob terrorismo e na saída quando 
o Lamarca resgata a gente, o Médici emite decreto presidencial banindo 
44, não 40 presos políticos, que aí eles tentam sempre amenizar as 
atrocidades que fizeram. Então, nós quatro perdemos a cidadania, fomos 
banidos por decreto presidencial. Está o nosso nome lá na lista como preso 
político. Dizem que as crianças não perdem o direito: não tem isso, nós 
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perdemos, está documentado, existe de fato. Fora a maneira como nos 
trataram todo esse período (ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014). 

   

Por mais de trinta anos, as vozes dessas crianças permaneceram silenciadas, 

e não havia registros oficiais de que elas tivessem sido presas e/ou passado pelas 

mais cruéis formas de violência, sendo até mesmo fichadas nos órgãos da repressão 

como terroristas, criminosas e subversivas. A CNV permitiu que elas falassem e 

pudessem inscrever suas histórias no presente, para que as novas gerações 

soubessem de tudo o que passaram em suas infâncias.  

Para podermos aprofundar nossos conhecimentos acerca desses fatos e em 

como eles interferem na produção desses sujeitos, vítimas da ditadura e, também, de 

suas verdades, é que optamos por analisar esses testemunhos sob a ótica da Análise 

do Discurso de tradição francesa, fiando-nos nos preceitos de Michel Foucault para a 

descrição/interpretação de enunciados. Por essa perspectiva, podemos compreender 

o caráter da Análise do Discurso como uma disciplina de interpretação e a pesquisa 

em AD insere-se em uma perspectiva interpretativa.  

Nesse sentido, podemos entender como os sentidos ou efeitos de sentido são 

produzidos nas relações sociais dos sujeitos, como essas relações constituem as 

posições que os sujeitos ocupam na sociedade e que fatores contribuíram para essa 

constituição. Nesta pesquisa, as relações que os sujeitos vítimas das violências da 

ditatura, quando crianças, estabelecem com suas memórias, inscritas no presente, 

por meio de seus testemunhos concedidos à CNV/Brasil, apresentam-se como 

condição para a construção de suas identidades, conforme pudemos verificar, 

baseando-nos na interpretação dos enunciados. Compreendemos que, “para 

entender uma parte (uma frase, um enunciado ou um ato específico), o investigador 

deve entender o todo (o complexo de intenções, crenças e desejos ou o texto, o 

contexto institucional, a prática, a forma de vida, o jogo de linguagem, etc.) e vice-

versa” (SCHWANDT, 2006, p. 197), e, nesta pesquisa, almejamos conhecer esse 

“todo”,  por considerarmos que a AD possui um caráter interpretativo e interdisciplinar 

que nos possibilita esse conhecimento.  

A AD parte da prerrogativa de que os discursos que circulam na sociedade são 

construídos por meio de uma memória discursiva, por isso, não há um discurso em si, 

os sujeitos não são “donos” de seus próprios dizeres, pois, o que ele enuncia, já o foi 

por outros em outras oportunidades. Todavia, os efeitos de sentido produzidos por 
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esses discursos são frutos dos processos de apagamentos que possibilitam que se 

saiba as origens de um discurso, quando e sob que circunstâncias ele foi produzido, 

contribuindo para a constituição ético-política dos sujeitos.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, optamos pela utilização do método 

arqueogenealógico, proposto por Michel Foucault, que trata da 

descrição/interpretação de enunciados, conforme já mencionamos. Este método 

mescla a “arqueologia” e a “genealogia”, propondo uma descrição dos modos como 

as ciências são constituídas por meio das relações de poder existentes nas relações 

sociais daqueles que as compõem. Enquanto a arqueologia “escava”, procura pelas 

regras que constituem o saber, a genealogia busca compreender como esse saber se 

modifica, sob que relações de força e resistências ele sofre alterações. Sobre as suas 

propostas metodológicas arqueológica e genealógica, Foucault (2008a, p. 38) aponta 

que a primeira “[...] não procurará depreender as estruturas universais de qualquer 

conhecimento ou de qualquer ação moral possível; mas tratar tanto os discursos que 

articulam o que pensamos, dizemos e fazemos como os acontecimentos históricos”; 

e afirma também que a segunda “[...] não deduzirá da forma do que somos o que para 

nós é impossível fazer ou conhecer; mas ela deduzirá da contingência que nos fez ser 

o que somos a possibilidade de não mais ser, fazer ou pensar o que somos, fazemos 

ou pensamos”.  

Então, podemos dizer que a arqueologia é responsável pela análise e descrição 

das práticas discursivas e a genealogia pelas práticas não-discursivas que submetem 

os sujeitos aos mecanismos de poder sociais. Foucault (2010b, p. 69-70) disserta que 

arqueologia e genealogia, por ele tratadas como descrições crítica e genealógica, 

respectivamente, devem estabelecer entre si uma relação de complementariedade e 

apoio mútuo, já que 

 

a parte crítica da análise liga-se aos sistemas de recobrimento do discurso; 
procura detectar, destacar esses princípios de ordenamento, de exclusão, de 
rarefação do discurso. Digamos, jogando com as palavras, que ela pratica 
uma desenvoltura aplicada. A parte genealógica da análise se detém, em 
contrapartida, nas séries da formação efetiva do discurso: procura apreendê-
lo em seu poder de afirmação, e por aí entendo não um poder que se oporia 
ao poder de negar, mas ao poder de constituir domínios de objetos, os 
propósitos dos quais se poderia afirmar ou negar proposições verdadeiras ou 
falsas. 
 

Assim sendo, o método arqueogenealógico apresenta-se como o mais 

adequado à análise que aqui nos propomos a realizar, pois, ultrapassamos os limites 
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linguísticos do discurso, percebendo-o como uma prática social e histórica, já que, 

para a realização deste estudo, utilizamos como Corpus, testemunhos de pessoas 

que sofreram, na infância, algum tipo de violação de direitos humanos, no período da 

ditadura militar no Brasil. Esses testemunhos foram colhidos entre os anos de 2013 e 

2014 pela Comissão Nacional da Verdade/Brasil, neste contexto, também chamada 

de CNV.  

A Comissão instituiu os testemunhos como meio de recontar a história por meio 

da memória das vítimas, para que os fatos tratados neles não tornem a acontecer no 

presente ou no futuro, partindo do pressuposto que todos têm direito à verdade e à 

memória, e, para que haja uma reconciliação dos sujeitos testemunhantes com o 

passado, com vistas ao esquecimento dos ressentimentos.  

Vale salientar que, a princípio, os testemunhos foram concedidos de forma oral 

aos jornalistas que compunham a equipe da CNV, o que lhes fornece um caráter 

espontâneo e pouco regrado da fala, o que não existiria em um testemunho escrito, 

por exemplo. Dessa forma, teremos a memória dos sujeitos em duas perspectivas: a 

voluntária e a involuntária, discutidas por Ricoeur (2007). O autor disserta que as 

memórias são lembranças de fatos ocorridos no passado dos sujeitos, e que estas 

lembranças podem ser materializadas por meio do discurso, de forma mais ou menos 

“vigiada”. Para ele, a memória voluntária consiste nas lembranças que se quer ter, 

que o sujeito se esforça para demonstrar. São lembranças e esquecimentos 

escolhidos. Já a memória involuntária é aquela que surge espontaneamente, sem que 

haja um controle excessivo em sua produção, por isso, mais propensa a cargas 

afetivas, o que nos interessa neste estudo, já que trazemos uma discussão sobre a 

memória do trauma, a chamada “memória impedida”, que concerne àquela que, por 

algum fator social, é impedida de ser vinculada, justamente por ser fundada a partir 

de um trauma, por isso, causa dor, posto que o “ferimento” deixa cicatrizes, ou seja, 

marcas que não são esquecidas com o passar do tempo, e que, apesar de não serem 

ditas, não caem no esquecimento. Como é o caso dos atos narrados nos testemunhos 

aqui analisados. 

Para o desenvolvimento da discussão proposta neste estudo, recorrermos a 

conceitos que envolvem a relação sujeito, experiência, biopoder, verdade e ética 

(FOUCAULT, 2008; 2010; 2014, dentre outros títulos); memória, história e testemunho 

(RICOEUR, 2007; 2012) e memória e história (LE GOFF, 1990); dentre outros que 
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com eles dialogam, além de fazermos uma discussão acerca dos crimes de lesa-

humanidade e dos direitos humanos, tendo o dever de memória observado como tal.  

 Para iniciarmos a descrição do método, partamos de uma inquietação de 

Foucault (2007): “Porque esse enunciado e não outro em seu lugar”, a partir do qual, 

e, de forma correlata, perguntamos: o que faz um sujeito produzir certos discursos 

acerca de um fato? As escolhas dos sujeitos se dão de acordo com as suas 

experiências, suas posições no meio social e de como estes produzem as suas 

verdades. Aportando-nos nessas questões, propomo-nos a interpretar os discursos 

de pessoas que sofreram com as violências da Ditadura no Brasil, ainda em tenra 

idade, descrevendo os modos de subjetivação desses sujeitos e sua relação com os 

fatos traumáticos de seu passado, de sua infância, trabalhando também sob a 

perspectiva da memória do trauma e da memória como um direito fundamental dos 

sujeitos, portanto, como um dever do Estado, no período pós-ditadura, que exige que 

o dever de memória seja tratado como política pública.  

No contexto de Justiça de Transição, a CNV surge como uma conciliadora entre 

a memória dessas crianças e o seu novo “eu” subjetivado, por meio da promoção da 

justiça, que vai desde a reparação das vítimas e revelação da verdade, até a 

conciliação com seus algozes. Tudo isso, proporciona ao sujeito uma forma de   

 

investigação sobre os modos instituídos do conhecimento de si e sobre sua 
história: como o sujeito se estabeleceu em diferentes momentos e em 
diferentes contextos institucionais, como um objeto de conhecimento possível 
ou até mesmo indispensável (FOUCAULT, 2014, p.349).  

 

 Isto faz com que tentemos responder a seguinte pergunta: o que fazer de si 

mesmo, levando em conta o passado que, no caso em questão, foi tão doloroso e 

traumático? Buscando respostas a essa e outras questões, começamos nosso 

trabalho de “escavação” com a leitura dos três tomos dos relatórios da Comissão 

Nacional da Verdade, entregues em 10 dezembro de 2014. Foram mais de dois anos 

de trabalho da Comissão, colhendo testemunhos de vítimas do Estado durante o 

período da Ditadura, buscando documentos perdidos na história, realizando 

diligências a localidades onde outrora funcionaram centros de repressão e tortura, 

promovendo audiências, conferências públicas, seminário, etc. Isso com o intuito de 

saber a Verdade escondida nas linhas da história. Todo esse trabalho deu origem a 

mais de 3.300 páginas de comentários, relatos de vítimas, relatórios, documentos, 

dentre outros que compõem os três tomos citados.  
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Durante a leitura, percebemos que os testemunhos das vítimas foram lá 

dispostos de forma parcial. São recortes de enunciados que fazem parte de um todo. 

Como nosso interesse era pelos testemunhos das chamadas “crianças subversivas”, 

ou seja, pessoas que sofreram as violações de direitos na infância, fomos anotando 

os nomes completos destas e depois pesquisamos nos arquivos presentes no sítio 

eletrônico da CNV, os testemunhos completos, que foram transcritos da oralidade 

pelos membros da referida Comissão. Dentre as várias crianças citadas, conseguimos 

recolher os testemunhos transcritos de nove pessoas, apesar de sabermos da 

existência, relatada pelo Relatório da Comissão, de mais de 300 crianças que 

sofreram violações de direitos na infância. 

Para termos mais informações sobre as vítimas e seus testemunhos fomos ao 

site da CNV e pesquisamos na aba “depoimentos de vítimas civis”, nesse momento 

constatamos que nem todos os depoimentos citados nos relatórios, referentes às 

crianças, estavam disponíveis. Continuamos a busca, nome a nome, e encontramos 

esses nove testemunhos citados e optamos por usá-los como corpus nesta pesquisa. 

São nove testemunhos, cerca de 14h19min de áudios transcritos em 291 páginas, no 

total, dos quais extrairemos os enunciados pertinentes ao nosso estudo, com base em 

nossos dispositivos analíticos, expostos a posteriori. 

Depois de lidos os testemunhos, destacamos os enunciados que nos 

mostravam as preocupações dos indivíduos entrevistados com a suas constituições 

enquanto sujeitos, a produção da verdade, a reconstrução da história, a justiça, o 

dever de memória, o biopoder e o envolvimento das emoções (sentimentos e 

ressentimentos) na constituição desses sujeitos, por meio dessas memórias, pois, 

foram essas categorias que usamos como básicas para a nossa análise. Antes de 

adentrarmos aos modos de subjetivação e de constituição das verdades desses 

sujeitos, convém que os apresentemos, demonstrando, em linhas gerais, um pouco 

de suas histórias de vida. 

Os sujeitos que têm seus testemunhos analisados nesta dissertação são: 

Priscila Almeida Cunha Arantes, filha de militantes políticos: Maria Auxiliadora de 

Almeida Cunha Arantes e Aldo Silva Arantes, irmã de André Almeida Cunha Arantes. 

Sofreu, junto aos seus pais - tinha cerca de nove anos de idade -  privação de direitos 

durante o Regime Ditatorial Brasileiro, enquanto era criança; Ernesto Carlos Dias do 

Nascimento, filho de Manoel Dias do Nascimento, militante durante o período da 

Ditadura no Brasil, foi exilado aos dois anos de idade, tido como subversivo, junto a 
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outras crianças em Cuba; Tessa Moura Lacerda. Filha de Mariluce Moura e Gildo 

Macedo Lacerda. Ambos foram presos em outubro de 1973 e três dias depois, o pai 

já estava assassinado. A mãe permaneceu presa grávida dela por 42 dias, nasceu 

prisioneira política. 

Continuando com o breve resumo das vidas das vítimas, cujos testemunhos 

alisamos, temos Adilson Oliveira Lucena. Filho de Antônio Raimundo de Lucena, o 

doutor, e Damaris Oliveira Lucena, ambos militantes da VPR. Adilson tinha nove anos 

de idade quando foi exilado em Cuba, junto com a mãe e os irmãos, inclusive, sua 

irmã Ângela Telma Lucena Imperatrice, é também personagem neste estudo, e tinha 

apenas três anos e meio, quando seu pai foi assassinado por agentes da repressão; 

Eduardo Guimarães Machado Freire, filho de Marília Carvalho Guimarães e Machado 

Freire, militantes políticos. Tinha cerca de três anos quando foi exilado em Cuba, junto 

com a mãe; Kátia Elisa Pinto, filha de Onofre Pinto e Idalina Maria Pinto. Viveu exilada 

com sua mãe no Chile e na Argentina, tendo a oportunidade de conhecer o pai com 

apenas cinco anos de idade, este que fora um dos presos trocados pelo embaixador 

americano Charles Burke Elbrick, sequestrado por militantes do MR-8 (foi visto pela 

última vez em Foz do Iguaçu em julho de 1974)1. 

Contamos ainda com o testemunho de Marília Benevenuto Chidichimo. Filha 

de Alberto Benevenuto, médico, militante do PCB, que foi perseguido, preso, torturado 

e, segundo testemunhas, morto pela ditadura militar. Marília tinha cerca de três anos 

de idade quando teve sua casa invadida por agentes do governo que a levaram junto 

a mãe e irmão para prestar esclarecimentos acerca do paradeiro de seu pai; e, 

Roberta Fernandes Parreira, filha de Roberto de Melo Parreira e Rosalice Magaldi 

Fernandes. Tinha seis anos de idade quando sua mãe foi presa, perdendo o convívio 

com a mesma e sendo, junto com os irmãos Raquel e Rafael, obrigada a ficar nas 

casas de diferentes parentes, para esconder-se dos órgãos de repressão. 

Apresentados os sujeitos, cujos testemunhos foram analisados neste trabalho, 

trataremos também, para efeito de análise do contexto de verdade e memória, como 

o Estado atuou no processo de Justiça de Transição para “pedir desculpas” às vítimas 

e familiares pelas graves privações de direitos, as quais foram expostas devido à 

violência praticada por agentes do Governo, quando o Brasil se encontrava em Estado 

                                                           
1 A história do sequestro do embaixador americano foi contada no filme “O que é isso, companheiro?” 
Filme brasileiro do ano de 1997, dirigido por Bruno Barreto, cujo roteiro foi baseado no livro de mesmo 
nome do escritor Fernando Gabeira, publicado em 1979, disponível em sites como o youtube.com. 
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de Exceção. A forma usada para tal pedido é a restauração da verdade por meio de 

investigações, testemunhos e apuração de fatos, para que as vítimas tenham direito 

à memória e à verdade, trabalho este realizado pela Comissão Nacional da Verdade, 

formada por profissionais do direito, da assistência social e psicológica, do jornalismo, 

da educação, dentre outros que, durante mais de dois anos, estiveram juntos na busca 

da justiça por meio da memória, muitas vezes ignorada pela maioria da população. 

Para Seligmann-Silva (2008, p. 66), narrar o trauma constitui uma necessidade de 

pessoas que sofreram violências, pois, o testemunho funciona 

 

como uma atividade elementar, no sentido de que dela depende a sobrevida 
daquele que volta do Lager (campo de concentração) ou de outra situação 
radical de violência que implica esta necessidade, ou seja, que desencadeia 
esta carência absoluta de narrar. 

 

Dessa maneira, percebemos a importância do testemunho para aqueles que 

foram vítimas de violência, neste estudo específico, aqueles que sofrem essas 

violências dos órgãos de repressão dos governos militares no Brasil. Segundo o autor, 

a narração dos fatos é importante para quem lembra, para quem traz em si as 

memórias traumáticas do vivido, esta funciona como uma “válvula de escape”. 

Associado ao pensamento de Foucault (2014), essa narração pode ser vista como 

uma “técnica de si”. 

Tomados como enunciados, esses testemunhos/depoimentos constituem a 

materialidade discursiva do acontecimento, o que interessa à Análise do Discurso que 

se concentra na descrição dos acontecimentos discursivos, e, para isso, toma o 

enunciado como unidade de análise, a fim de descrever sua singularidade, como 

também os sujeitos que os produzem. Nessa perspectiva, a AD se propõe a descrever 

a articulação entre os enunciados e os jogos de relações de saber/poder que 

possibilitaram seus aparecimentos no bojo de uma formação discursiva.  

Para Foucault, entre o enunciado e o que ele enuncia não há apenas relação 

gramatical, lógica ou semântica, há uma relação que envolve os sujeitos, seus modos 

de subjetivação e constituição de verdades, que passa pela História e envolve a 

própria materialidade do enunciado. Tudo isso é imposto pelas práticas discursivas, 

já que elas instituem os objetos. 

Dessa maneira, trazemos como fundamental para alcançarmos os nossos 

objetivos, o método arqueogenealógico de Foucault, que, como já mencionado, 
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consiste em uma técnica de “escavação” baseada nos princípios sociais e históricos 

que constroem os sujeitos nas sociedades, por meio das relações de poder, para 

descrever/interpretar enunciados. Para o analista do discurso, tanto é importante a 

consideração dos fatores linguísticos, quanto, e, principalmente, a dos fatores 

extralinguísticos, aqueles que não são necessariamente inscritos na materialidade do 

discurso, mas que estão presentes nele. Neste método, tratado como interpretativo, 

entendemos que as discussões devem permear o campo do social, focando nas 

experiências humanas e nos efeitos de sentido atribuídos a estas em diferentes 

contextos. Passemos agora aos dispositivos analíticos que julgamos necessários a 

análise de testemunhos aqui proposta. 

 

2.2 MECANISMOS DE ANÁLISE DA PRODUÇÃO DA VERDADE. 

 

Estudos acerca da obra de Foucault afirmam que ela está, didaticamente, 

dividida em três fases: a primeira denominada de Arqueológica, iniciada na década de 

1960, abrange como principais livros a “História da loucura na Idade Clássica” (1961), 

“O nascimento da clínica” (1963), “As palavras e as coisas” (1966) e “A arqueologia 

do saber” (1969), dentre outros títulos; a segunda é designada Genealógica, e se 

estabeleceu em meados dos anos 1970 e conta com escritos como: “Vigiar e punir” 

(1975) e “História da sexualidade”, vol. I (1976); a terceira e última fase, situada no 

início da década de 1980 é marcada pelo lançamento dos escritos que o autor 

produziu no final de sua trajetória de vida, dentre eles destacam-se os dois últimos 

volumes de “História da sexualidade: O uso dos prazeres e O cuidado de si” (1984). 

Este último, lançado no ano de seu falecimento, como também os Ditos e Escritos 

resultados do curso dado no Collège de France, publicados pós-morte (2004), além 

de muitos outros livros que compõem a extensa obra do filósofo francês, Michel 

Foucault. Embora não tenha proposto uma disciplina chamada Análise do Discurso, 

esta passou a mobilizar os conceitos por ele desenvolvido na análise do seu objeto, o 

discurso, que produz os sujeitos por meio das relações de poder.  

O filósofo nos alertou que sua pretensão sempre “foi criar uma história dos 

diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornam-se 

sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p. 231), ou seja, os modos de subjetivação sempre 

estiveram em foco nos ditos e escritos foucaultianos. Dessa forma, podemos dizer 
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que, nas três fases da obra de Foucault, ele sempre buscou estudar o sujeito e como 

estes são produzidos historicamente.  

Neste ponto da pesquisa, observamos suas colocações sobre o sujeito, a 

formação discursiva, o enunciado, dentre outros conceitos primordiais para esta 

análise, que propõe verificar como são construídas as verdades dos sujeitos vítimas 

das violências da ditadura no Brasil, quando eram crianças, percebendo, de que 

maneira essas experiências traumáticas contribuíram para essas construções.  

 

2.2.1 Foucault: o sujeito como construção social nas relações de poder. 

 

Em seu livro Arqueologia do Saber (2008b), Foucault propõe uma formulação 

de conceito para o sujeito, baseado no pressuposto de que este é uma construção 

histórica. As definições da Arqueologia corroboram com outros campos do saber, na 

busca pelas acepções de sujeito que são passíveis de serem estabelecidas pelos 

enunciados. Nessa perspectiva, o autor nos apresenta o sujeito como uma “posição 

sujeito”, que se origina das relações sociais. Para o autor, 

 

o sujeito do enunciado é uma função determinada, mas não forçosamente a 
mesma de um enunciado a outro; na medida em que é uma função vazia, 
podendo ser exercida por indivíduos, até certo ponto, indiferentes, quando 
chegam a formular o enunciado; e na medida em que um único e mesmo 
indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma série de enunciados, 
diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos (FOUCAULT, 
2008b, p.105). 

 

 O sujeito é visto como um lugar a ser ocupado, um espaço vazio na ordem do 

discurso. Seguindo esse pensamento, o sujeito se constitui pelas relações de 

saber/poder nas quais está imerso, podendo então, a mesma posição sujeito ser 

ocupada por indivíduos diferentes, em situações determinadas. Para Foucault (2004,, 

p. 236), “os processos de subjetivação e de objetivação que fazem com que o sujeito 

possa se tornar, na qualidade de sujeito, objeto de conhecimento” são os modos de 

subjetivação dos sujeitos, ou seja, como eles se enxergam como objeto de 

conhecimento, portanto, objeto de estudo das ciências, como estes se reconhecem 

enquanto sujeito-objeto, como o indivíduo se produz enquanto sujeito, considerando 

as relações histórico-sociais dos sujeitos, ou seja, suas relações de saber/poder 

estabelecidas com o outro.  
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Em seu escrito O sujeito e o poder, Foucault (1995, p. 231) infere que o sujeito 

pode ser descrito sob duas perspectivas distintas. Para ele: “Há dois significados para 

a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e dependência, e preso à sua própria 

identidade, por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma 

de poder que o subjuga e torna sujeito a”. Dessa forma, o sujeito para o autor é sempre 

aquele “assujeitado” a uma determinada relação de poder, que ocorre por meio do 

discurso. Ainda sobre a concepção de sujeito de Foucault, Oliveira afirma que este 

“não é uma pessoa, alguém que diz alguma coisa; trata-se antes de uma posição que 

alguém assume, diante de certo discurso” (OLIVEIRA, 2013, p. 134). Assim, o mesmo 

indivíduo pode assumir várias posições-sujeito diferentes na sociedade, 

simultaneamente, assim como a mesma posição de sujeito pode ser ocupada por 

indivíduos diversos, só que em momentos diferentes.  

Em sua fase ética, Foucault nos apresenta o sujeito constituído na estética da 

existência, assim, o autor vincula a ética à estética da existência, baseando-se nos 

preceitos estabelecidos pelos gregos antigos, como Platão, para instauração do 

conceito de “sujeito ético”, utilizado como fundamento neste estudo. Segundo 

Portocarrero (2006, p. 290), uma possível resolução para a problemática do sujeito, 

nessa perspectiva ético/estética está relacionada às relações de poder nas 

sociedades contemporâneas. Para Portocarrero (2006, p. 291), “tal solução residiria 

nas noções de técnicas de si, de cuidado de si, de governo de si”, apresentadas por 

Michel Foucault em sua última fase de estudos sobre o sujeito, cuja importância para 

a sua obra sempre deixou bem clara.  

De acordo com Foucault (2014, p. 349), estas técnicas consistem em 

 

procedimentos que são propostos ou prescritos aos indivíduos para fixar sua 
identidade, mantê-la ou transformá-la em função de certo número de fins, e 
isso graças a relação de domínio de si sobre si ou de conhecimento por si. 
Em suma, trata-se de recolocar o imperativo do ‘conhecer-se a si mesmo’, 
que nos parece tão característico de nossa civilização, na interrogação mais 
vasta que lhe serve de contexto mais ou menos explícito: o que fazer de si 
mesmo (FOUCAULT, 2014, P.349) 

 

Seguindo esses pressupostos, podemos dizer que os sujeitos elaboram 

técnicas que contribuem para a constituição de suas identidades e, 

consequentemente, de suas verdades, visando um determinado fim, que eles 

estabelecem nas suas relações sociais. Neste âmbito, os sujeitos constroem meios 

para o conhecimento de si com a intenção de saber como proceder em suas relações 
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consigo mesmos, e, consequentemente, com o outro. Para Foucault (2004, p.95), 

essas técnicas 

 

permitem aos indivíduos realizar, por eles mesmos, um certo número de 
operação em seu corpo, em sua alma, em seus pensamentos, em suas 
condutas, de modo a produzir neles uma transformação, uma modificação, a 
atingir um certo estado de perfeição, de felicidade, de pureza, de poder 
sobrenatural.  

 

Dito isto, podemos afirmar que as técnicas de si são um conjunto de 

procedimentos usados por um sujeito para subjetivar-se, são práticas desenvolvidas 

pelo sujeito em prol se uma identidade própria, funcionando como contracondutas. 

Por meio delas, o sujeito age, pensa e se porta socialmente diferentemente do que 

lhe é imposto, sendo assim vistas como “práticas reflexivas e voluntárias por meio das 

quais os homens não somente se fixam regras de conduta, como também buscam se 

transformar, modificando-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra de arte” 

(CARVALHO, 2008, p. 46), a fim de promover o encontro do sujeito consigo mesmo e 

com sua verdade. Para Foucault (2006, p.16), essas técnicas proporcionam o cuidado 

que o sujeito tem com ele mesmo, o chamado cuidado de si, e, para o autor, isso 

significa 

 

"ocupar-se consigo mesmo”, “ter cuidados consigo", “retirar-se em si mesmo", 
"recolher-se em si", "sentir prazer em si mesmo", "buscar deleite somente em 
si", "permanecer em companhia de si mesmo", "ser amigo de si mesmo", 
"estar em si corno numa fortaleza", "cuidar-se" ou "prestar culto a si mesmo", 
"respeitar-se", etc.. (FOUCAULT, 2006, p.16) 

 

Desse modo, o sujeito é por si, responsável por selecionar os meios que o 

constroem enquanto ser social, e ele o faz de acordo com suas necessidades, levando 

em conta suas relações com o outro. Desse modo, as relações do sujeito com o meio 

contribuem para que este selecione os modos de construção de suas identidades, 

posto que nada do que constitui a identidade do sujeito é inato, ou seja, ele passa por 

um rigoroso processo de construção que, de acordo com Guattari e Rolnik (2005, p. 

35), é realizado por meio dessa subjetivação. 

 

Tudo o que nos chega pela linguagem, pela família e pelos equipamentos que 
nos rodeiam não é apenas uma questão de ideia ou de significado por meio de 
enunciados significantes. Tampouco se reduz a modelos de identidade ou a 
identificação com polos maternos e paternos. Trata-se de sistemas de conexão 
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direta entre as grandes máquinas produtivas, as grandes máquinas de controle 
social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo. 

 

Dessa forma, nada do que é dito em determinado grupo social, é feito sem 

uma finalidade. Desconsidera-se a relação simples entre o significante e seu 

significado para concentrar-se nas relações sociais nas quais esses significantes 

estão inseridos. Assim são construídos os sujeitos que atuam na sociedade moderna. 

Todo o seu aparato linguístico, cultural e ideológico é moldado a partir de modelos 

pré-estabelecidos socialmente, já que os sujeitos, assim como os grupos sociais, não 

conseguem conviver sem o contato com os outros.  

 

2.2.2 O discurso como prática social. 

 

 Sabendo que os sujeitos são constituídos por meio de práticas sociais, 

podemos dizer que eles são frutos do discurso e das relações de saber/poder 

advindos do social, haja vista que, para Foucault (2007), o discurso é visto como uma 

prática. Dessa forma, o autor define o discurso como sendo um grupo de enunciados 

que pertencem a uma mesma formação discursiva, ou seja, o discurso, na perspectiva 

foucaultiana, pressupõe a existência de um campo que abrange saberes que se 

articulam entre si, produzidos fundamentalmente no meio social, considerando as 

disputas de poder existentes nas sociedades, de forma tal, que somente podemos 

descrevê-lo e/ou interpretá-lo observando os aspectos históricos e sociais nos quais 

foram produzidos.  

  De acordo com Gregolin (2008, p.13), o discurso “é tomado como uma prática 

social, historicamente determinada, que constitui os sujeitos e os objetos”. Dessa 

forma, podemos dizer que o sujeito, ou seja, as posições sujeito são construídas no e 

pelo discurso. Sobre este último, Gregolin (2008, p.14-15) afirma que a teoria do 

discurso foucaultiana pode ser sintetizada a partir dos seguintes apontamentos: 

 

a) o discurso é uma prática que provém da formação dos saberes e que 
se articula com outras práticas não discursivas; b) os dizeres e fazeres 
inserem-se em formações discursivas, cujos elementos são regidos por 
determinadas regras de formação; c) o discurso é um jogo estratégico e 
polêmico, por meio do qual constituem-se os saberes de um momento 
histórico; d) o discurso é o espaço em que saber e poder se articulam 
(quem fala, fala de algum lugar, baseado em um direito reconhecido 
institucionalmente); e) a produção do discurso é controlada, selecionada, 
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organizada e redistribuída por procedimentos que visam a determinar 
aquilo que pode ser dito em um certo momento histórico. 

 

A autora faz alusão ao fato de que o discurso enquanto prática é constituído 

dentro dos campos do saber e que eles são atravessados pelo interdiscurso presente 

nas formações discursivas de seus produtores sob regras de produção estabelecidas 

de acordo com as relações de espaço e tempo, que permite a percepção dos mais 

diversos efeitos de sentido, de acordo com o que pode ser visto ou dito em 

determinadas épocas a sujeitos e por sujeitos específicos, pois, nem tudo pode ser 

dito por todos haja vista que apenas determinadas pessoas estão autorizadas, pelas 

relações de saber/poder sociais, a dizerem algo ou a falarem o que desejam em certos 

momentos ou ambientes. Assim, esses sujeitos necessitam que haja uma situação de 

produção discursiva específica. Isto posto, o discurso pode ser considerado como um 

processo de produção de efeitos de sentido em uma situação histórica determinada. 

Todavia, somente há discurso quando se relaciona a língua com a história, 

considerando também os aspectos socio-históricos dos sujeitos e suas formações 

discursivas.  

Segundo Candiotto (2013, p.51), “o discurso reconduz à produção de sentido 

polimorfa: não é apenas um reflexo neutro em si mesmo, expressão de um estado de 

coisa, já constituído, tampouco é mera reprodução de um sistema preexistente”, haja 

vista que o discurso é formulado a partir de “várias vozes”, e isso faz com que ele seja 

heterogêneo, formando-se um lugar onde ocorrem “enfrentamentos”, disputas entre 

aqueles que ocupam posições sujeito na sociedade. Destarte, o discurso funciona, no 

meio social, como um elemento de poder que fornece fatores de controle social, ou 

seja, o assujeitamento do sujeito envolvido na ordem do discurso. Então, “o discurso 

verdadeiro deixa de ser precioso e desejável porque prescinde da vinculação em 

relação ao desejo e ao poder. Liberto do desejo e liberado do poder, o discurso 

verdadeiro renuncia reconhecer a vontade de verdade que o atravessa” 

(CANDIOTTO, 2013, p.56). Deste modo, há uma diferenciação histórica entre o que é 

verdadeiro ou falso para determinada época ou sociedade, pois essa noção é 

construída através de uma vontade de verdade, que é produzida no discurso e propõe 

uma análise relativa a essa vontade e suas relações com o desejo e o poder, próprios 

do discurso. 

Lembramos ainda que as vontades de verdade, que por sua vez, dizem o que 

é verdadeiro ou não, obedecem às relações de espaço e tempo, pois, algo pode ser 
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tomado como verdadeiro para uma época e outra não, ou para uma sociedade e outra 

não, porque as verdades podem ser modificadas em razão da ordem do discurso 

vigente, por meio das relações de saber/poder. 

Para Deleuze (1998), define-se o saber através de dois pontos de vista distintos 

e indissociáveis: o campo do enunciável e o campo do visível. Para o autor, todo o 

saber é constituído a partir das relações entre esses dois campos comuns a cada 

‘estrato’, ou seja, em cada grupo de informações colocados em espaço e tempo 

determinado, e que estão presentes em cada formação histórica. Esse estrato é 

composto por tudo o que se pode ver ou dizer em um determinado período, sendo 

estes, produtos da história. Segundo Deleuze (1998, p. 74), 

 

uma ‘época’ não é preexistente aos enunciados que a exprimem nem às 
visibilidades que a preenchem, [...] cada estrato, cada formação histórica 
implica uma repartição do visível e do enunciável que sobre ela se faz; por 
outro lado, de um estrato a outro há variação da repartição, visto que a própria 
visibilidade muda de modo e os próprios enunciados mudam de regime.  

 

Assim sendo, podemos dizer que as visibilidades e os enunciados são 

construídos historicamente, e que estes estão em constante processo de mutação, 

posto que o visível e o enunciável constituem formas passíveis às mudanças. Dessa 

maneira, constituímos o saber como um plano formal e histórico, onde o que determina 

o que será dito ou visto é a época na qual os enunciados e as visibilidades são 

produzidos. Significa dizer que o papel da história é funcionar como um determinador 

do visível e do enunciável em cada época.  

Sendo assim, o visível e o enunciável são elementos de estratificação 

responsáveis, respectivamente, pelas formas de conteúdo e de expressão, que 

possuem leis de funcionamento individuais e autônomas. O autor supracitado afirma 

que “As visibilidades não são formas de objetos, nem mesmo formas que se 

revelariam a contato entre a luz e a coisa, mas formas de luminosidade criadas pela 

própria luz e que não deixam subsistir as coisas ou os objetos senão como 

relâmpagos, lampejos, cintilações” (DELEUZE, 1998, p. 79). As visibilidades sempre 

estão à mostra, enquanto que o enunciado permanece oculto até que haja condições 

para o seu surgimento, pois, os enunciados somente são legíveis/dizíveis nas 

relações com essas condições. De acordo com Deleuze (1998, p. 87), 

 

o que se pode concluir é que cada formação histórica vê e faz ver tudo o que 
pode em função de suas condições de visibilidade, assim como diz tudo o 
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que pode em função das suas condições de enunciado. [...] os enunciados e 
as visibilidades são Elementos puros, condições a priori sob as quais todas 
as ideias se formulam num momento, e os comportamentos se manifestam. 

 

Podemos dizer que um enunciado nunca poderá nos fazer ver um objeto e 

nenhuma visibilidade nunca produzirá algo legível sem relacionar esse objeto com as 

condições históricas que permitem que isso aconteça. Em consonância com esse 

pensamento, Foucault afirma que “por mais que se diga o que se vê, o que se vê não 

se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo por 

imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele 

que os olhos descortinam, mas aqueles que as sucessões da sintaxe definem” 

(FOUCAULT, 1995, p. 25).  

Isto significa que, por mais que possamos dizer o que vemos e ver o que 

dizemos, os estratos – visível e enunciável – nunca estarão contidos um no outro de 

forma imutável, apesar de haver uma associação entre eles. Mas, se os enunciados 

são produzidos de acordo com as formações discursivas de indivíduos ocupando 

posições de sujeito, então, o que são essas formações? Como elas interferem nas 

formulações do discurso e dos sujeitos que os produzem? Se o discurso é construído 

na materialidade dos enunciados, o que são eles? Continuaremos nossa discussão 

dissertando sobre o enunciado, como elemento formador do discurso. 

O enunciado é tratado em Foucault como sendo a menor parte constituinte de 

um discurso. Este não pode ser considerado um “solo” (FOUCAULT, 2008), pois é 

algo ilimitável, sem forma fixa e descontínua. 

Buscando uma definição de enunciado, Foucault analisa os objetos, os 

conceitos e as estratégias utilizados na constituição dos mesmos. O Autor nos 

apresenta o enunciado como sendo toda a frase, palavra, símbolo ou signo que sejam 

passíveis de interpretações, tudo o que pode receber uma ou mais interpretações, ou 

seja, tudo o que produza efeitos de sentido. Pois, segundo ele, “[...] qualquer série de 

signos, de figuras, de grafismos ou de traços - não importa qual seja sua organização 

ou probabilidade - é suficiente para constituir um enunciado” (FOUCAULT, 2008, p. 

95). 

Podemos dizer, então, que enunciado não é definido considerando apenas os 

caracteres gramaticais da frase, pois este não possui determinações e estrutura 

rígidas, é maleável e recusa qualquer perspectiva de descrição. Segundo Foucault, 
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há enunciado quando há signos justapostos. Sendo assim, a existência do enunciado 

está vinculada a dos signos, que necessitam de serem situados em espaço e tempo 

definidos, “seria possível dizer que existe enunciado sempre que se possa reconhecer 

e isolar um ato de formulação” (FOUCAULT, 2008, p. 93). 

Os enunciados são conceitos que coexistem nas relações dos sujeitos falantes, 

cujas formações discursivas possibilitam a formulação desses conceitos, que estão 

em constante mutação. Tais conceitos são construídos por meio de um sistema de 

formação: 

 

Por sistema de formação é preciso, pois, compreender um feixe complexo de 
relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve ser 
correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou tal 
objeto, para que empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal ou tal 
conceito, para que organize tal ou tal estratégia. (FOUCAULT, 2008, p. 82) 

 

Percebemos que a formulação dos enunciados está ligada aos sujeitos sociais 

e suas relações históricas. Dito de outro modo, o que se diz é determinado pelos 

arranjos históricos que envolvem os sujeitos numa formação discursiva. Essa 

formação discursiva é construída através de atravessamentos discursivos diferentes, 

assim, uma formação recebe influências de várias outras formações adquiridas pelos 

sujeitos durante toda a sua vida. Para Foucault (2008, p. 83), 

 

uma formação discursiva [...] determina uma regularidade própria de 
processos temporais; coloca o princípio de articulação entre uma série de 
acontecimentos discursivos e outras séries de acontecimentos, 
transformações, mutações e processos. Não se trata de uma forma 
intemporal, mas de um esquema de correspondência entre diversas séries 
temporais. 

 

Nesse sentido, os modos de subjetivação estão relacionados à sua formação 

discursiva, que se dá nos variados âmbitos do convívio social e que se materializa 

através do discurso. Este coexiste nas relações dos sujeitos falantes, cujas formações 

discursivas possibilitam a formulação do mesmo. O discurso é concebido por meio de 

um Sistema de Formação, compreendido por Foucault (2008, p.82) como “um feixe 

complexo de relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve ser 

correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou tal objeto, 

para que empregue tal ou tal enunciação”. 

Significa dizer que as relações sociais dos sujeitos, suas influências e conceitos 

constroem os enunciados, pois, estes somente produzem sentidos, ou efeitos de 
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sentido, nas relações entre as práticas discursivas dos sujeitos sociais, visto que as 

relações de significação e sentido são convencionadas socialmente, podendo sofrer 

modificações no decorrer do tempo e, também, no deslocamento do espaço. Assim 

sendo, Foucault (2008, p.98) afirma: 

 

O enunciado [...] é uma função de existência que pertence, exclusivamente, 
aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou 
pela intuição, se eles "fazem sentido" ou não, segundo que regra se sucedem 
ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se encontra 
realizado por sua formulação (oral ou escrita). [...] ele não é em si mesmo 
uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de 
unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, 
no tempo e no espaço. 

 

Tomamos os testemunhos como enunciados, posto que estes situam-se em 

uma determinada época, sob a orientação de formações discursivas específicas, pois, 

um enunciado somente produz efeitos de sentido para aqueles sujeitos envolvidos na 

teia das relações entre a memória e a história. 

 

2.2.3 A memória, o esquecimento e a produção da verdade. 

 

 Para analisarmos os enunciados presentes nos testemunhos das pessoas que 

sofreram com a violência da ditadura, ainda na infância, traremos para a discussão os 

conceitos de memória e verdade, história, testemunho propostos por Ricoeur (2007), 

o conceito de verdade de Foucault (2010/2014), memória e história de Le Goff (1990) 

e Nora (1983), dentre outros autores que com estes corroboram, haja vista que os 

discursos e os sujeitos somente são produzidos em suas relações histórico-sociais, 

ocorridas sob a perspectiva da história e da memória, materializadas por meio do 

discurso, no nosso caso, os testemunhos, que visam uma reconciliação dos sujeitos, 

vítimas de violência na infância, com o Estado, através da recontação da história,  

responsável por trazer à tona as verdades dos sujeitos e sua relação com a verdade 

histórica. 

 Nos últimos tempos houve um aumento significativo do interesse das 

sociedades pela sua própria memória, posto que se instaurou um temor generalizado 

pelo esquecimento do passado, o que fez com que este se tornasse, segundo Ferreira 

(2006), motivo central de preocupações no mundo ocidental. Nessa perspectiva, o 

passado é trazido para o presente, por meio da memória dos sujeitos sociais, como 
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forma de se buscar a verdade sobre os acontecimentos históricos do passado, que 

causaram traumas aos mesmos ou que, de alguma forma, os marcaram.  

Em muitos desses casos, são construídos memoriais, monumentos e museus 

que visam a inscrição e a preservação da memória do passado no presente, estes 

são os chamados “lugares de memória”, e visam a recordação, além de servir como 

fonte de estudo e pesquisas históricas, que levam em consideração os estudos acerca 

da “verdadeira história” do Brasil, no tocante aos acontecimentos ocorridos no período 

da ditadura. Venturini (2009, p.74) assegura que 

 

a possibilidade de a memória – da ordem do vivido – extinguir-se juntamente 
com as comunidades que a mantinham fez com que lugar de memória se 
fizesse necessário, como arquivo, para que a memória pudesse transformar-
se em História, como continuidade e como estabilidade, o que a 
institucionalizaria.  

 

 Assim, um lugar de memória tem como maior responsabilidade transformar a 

memória das vítimas, tomadas por meio dos testemunhos, em uma memória 

institucionalizada, ou seja, ele deixa de pertencer à ordem da memória dos sujeitos 

para passar à materialidade do discurso, de forma coletiva, no âmbito social, com uma 

ordenação clara e estável. De acordo com Nora (1993), os lugares de memória são 

locais das mais variadas espécies, que possuem uma ‘vontade de memória’, ou seja, 

seu objetivo deverá ser originalmente preservar a memória social, contribuindo para a 

formação da identidade dos sujeitos. Esses lugares podem assumir diversas formas 

físicas, dentre elas estão os monumentos, os museus, os arquivos, as instituições 

sociais, os jazigos familiares, etc. O que há nesses lugares é um jogo de reciprocidade 

entre a memória, a história e a sociedade a qual pertencem esses lugares. Para Nora 

(1993, p.21-22): 

 

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de 
arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. 
Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um 
testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria 
se for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece o 
extremo de uma significação simbólica, é, ao mesmo tempo, um corte 
material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, a um lembrete 
concentrado de lembrar. Os três aspectos coexistem sempre [...]. É material 
por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante ao 
mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica 
por definição visto que caracteriza por um acontecimento ou uma experiência 
vivida por pequeno número uma maioria que deles não participou. 
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Assim, podemos afirmar que os lugares de memória são vestígios de um tempo 

perpetuados em outro, visto que, para o autor, a sociedade necessita desses lugares 

para funcionarem como meios de memória, usando-a para ordenar seu passado, pois, 

não há uma memória inata, por isso se faz necessária a criação de lugares que a 

mantenham viva no presente e no futuro da população, como que devolvendo essa 

memória à população. Nora (1993) defende que a sociedade moderna está 

constantemente em busca do passado e, para tanto, faz uso da memória, 

aproximando cada vez mais o passado do presente, pois, para ele, "a memória se 

enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga 

às continuidades temporais, às evoluções, e às relações das coisas. A memória é o 

absoluto e a história o relativo" (NORA, 1993, p.9).  

Assim sendo, abre-se um leque de possibilidades de estudos envolvendo as 

relações entre a memória e a história e seus papéis determinantes nas constituições 

dos sujeitos e suas verdades na sociedade contemporânea. Para Le Goff (1990), a 

memória alimenta a história, haja vista que esta é construída por meio daquela e a 

história deve “esclarecer” a memória, para que possíveis equívocos sejam sanados. 

Segundo o seu pensamento, “a memória não é a história, mas um dos seus objetos e 

simultaneamente um nível elementar de elaboração histórica” (LE GOFF, 1990, p.49). 

 Em seus estudos sobre a história, o autor afirma ser de fundamental 

importância a conceitualização da memória, ainda que com enfoque na memória tida 

como coletiva. Para ele, “A memória, como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 

graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas” (LE GOFF, 1990, p. 423). Assim o autor 

estabelece relações da memória não somente com a história, mas também com a 

psicologia e outras ciências da mente. Corroborando com os pressupostos de Le Goff 

(1990) sobre os estudos da memória, Halbwachs (1990) também afirma que, nas 

relações sociais, deve-se fornecer a devida relevância à memória enquanto 

construção coletiva, pois,  

 

se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa lembrança, 
mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa 
evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse recomeçada, 
não somente pela mesma pessoa, mas por várias. (HALBWACHS, 1990, 
p.25) 
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Então, quando lembramos de algo não apenas o fazemos pelos nossos 

próprios olhos, mas também pelos de outros. Esses outros constituem também o 

nosso eu, pois somos atravessados pelo outro em nossas constituições enquanto 

sujeitos, além do que, para o autor, nunca estamos sozinhos em nada que fazemos. 

Halbwachs acrescenta que a memória possui um caráter selecionador e que existe, 

na sociedade, uma espécie de negociação entre as memórias coletivas e individuais, 

posto que,  

 

para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos 
tragam seus testemunhos: é preciso também que ela não tenha deixado de 
concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre 
ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa ser 
reconstruída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 1990, p.12) 

  

O fato de serem as memórias coletivas constituídas por meio das lembranças 

dos indivíduos ou de lembranças a eles repassadas em suas formações discursivas, 

proporcionou o desenvolvimento da memória coletiva por meio da oralidade, o que 

nos leva a debater sobre outro ponto de reflexão colocado pelo autor, quando cita o 

papel dos testemunhos como instrumentos para a instauração da memória do 

passado no presente. Assim sendo, temos que o discurso exprime uma memória 

coletiva, na qual, os sujeitos são inscritos. Essa memória é constituída e baseada na 

formação social do sujeito, no posicionamento e nos ideais defendidos por sua 

formação discursiva. Portanto, é no discurso que identificamos a posição sujeito, pois, 

esse discurso é inscrito na materialidade do texto, que nesse caso específico de 

estudo, são os enunciados que constituem os testemunhos. Sobre os testemunhos, 

Ricoeur (2007, p.174) diz que 

 

[...] essa estrutura estável da disposição a testemunhar faz do testemunho 
um fator de segurança no conjunto das relações constitutivas do vínculo 
social; por sua vez, essa contribuição da confiabilidade de uma proporção 
importante dos agentes sociais à segurança geral faz do testemunho uma 
instituição. [...] O que faz uma instituição é inicialmente a estabilidade do 
testemunho pronto a ser reiterado, em seguida a contribuição da 
confiabilidade de cada testemunho à segurança do vínculo social na medida 
em que este repousa na confiança na palavra de outrem.  

 

Visto deste modo, o testemunho pode ser considerado como sendo uma 

instituição, devido ao seu caráter estável, sua confiabilidade e da segurança que os 

sujeitos envolvidos no ato testemunhal deixam transparecer ao acreditarem nas 

memórias um do outro como legítima e verdadeira, apesar de a memória ser 
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considerada em sua dialética, conforme disserta Ricoeur (2007), quando aborda a 

memória e seus desdobramentos. Ele afirma que esta constitui-se da lembrança, da 

recordação de fatos experienciados pelos sujeitos. Para o autor, “a lembrança, 

alternadamente encontrada e buscada, situa-se assim, no cruzamento de uma 

semântica com uma pragmática. Lembrar-se é ter uma lembrança ou ir em busca de 

uma lembrança” (RICOEUR, 2007, p. 24). Nessa perspectiva o autor nos traz à 

discussão o fato de a memória, devido ao ser caráter pragmático, ser considerada um 

elemento de suspeição, ou seja, há sempre nela, a dúvida sobre a veridicidade dos 

fatos rememorados, posto que a memória, acerca de um mesmo fato histórico, pode 

variar, conforme os sujeitos que detém essas lembranças, pois o olhar do sujeito 

também é responsável pela constituição da memória, ou seja, a posição sujeito 

ocupada pelo indivíduo corrobora para a construção da sua memória dos fatos.  

Devido ao seu caráter de suspeição a memória é por vezes confundida com a 

imaginação. Ricoeur nos apresenta a memória como lembrança do passado, 

enquanto que a imaginação é vista como ficção, como irrealidade. Para o autor, “Se 

essas duas afecções estão ligadas por contiguidade, evocar uma – portanto, imaginar 

– é evocar a outra – portanto, lembrar-se dela” (RICOEUR, 2007, p. 25). No entanto, 

não podemos em nenhuma hipótese dizer que elas se equivalem em sentido e 

efetivação, constituindo, ambas, recursos diferentes na (re)contação da história.  

Ainda segundo o autor, “Se podemos acusar a memória de ser pouco confiável, 

é precisamente porque ela é o nosso único recurso para significar o caráter passado 

daquilo de que declaramos nos lembrar” (RICOEUR, 2007, p.40). Por essa razão, o 

medo de esquecer confere à memória sua inquietação, já que, há coisas das quais 

devemos nos lembrar, pois, seu esquecimento acarretaria em consequências, que 

ultrapassam o esquecimento de fatos do passado e esbarram também na constituição 

das identidades dos sujeitos que deixam de obter certas memórias. Então, quem seria 

o sujeito da memória? Segundo Ricoeur (2007, p.23), 

 

podemos dizer que o sujeito da memória é o eu”, sem perder de vista a 
importância do conceito de memória coletiva, pois, cada sujeito é constituído 
no social, portanto, considerando o fato de que o sujeito é heterogêneo, a sua 
memória individual, também é coletiva.  

  

A partir dessa perspectiva do autor sobre a constituição do sujeito da memória, 

podemos dizer que a heterogeneidade do sujeito é um fator determinante para 
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afirmarmos que as memórias individuais também são coletivas, portanto, podem ser 

consideradas no processo de transformação da memória em história, processo esse 

realizado pelos historiadores. Assim sendo, podemos dizer que a lembrança, a 

memória individual do sujeito não pode ser confundida com a imaginação, que 

consiste na criação ficcional e não na rememoração, e que, por esse motivo, concede 

à imaginação uma ligação com o irreal. A relação entre ambas se dá pelo fato de a 

memória tornar-se uma imagem de um fato passado no ato de sua produção, daí a 

constante confusão entre elas, pois a imaginação também é concebida em forma de 

imagem pelos sujeitos em suas práticas sociais.  

Para Ricoeur (2007, p. 61), “[...] a imaginação e a memória tinham como traço 

comum a presença do ausente, e como traço diferencial, de um lado a suspensão de 

toda posição de realidade e a visão de um irreal, do outro, a posição de um real 

anterior”. Dessa forma, podemos dizer que o fato de haver uma representação, uma 

formulação de uma imagem, tanto na memória quanto na imaginação, faz com que, 

para alguns pesquisadores, a memória não tenha sido considerada importante, 

durante muito tempo, no processo de instituição da história, até o surgimento da 

chamada “nova história”, que é o paradigma com o qual trabalhamos nesta pesquisa. 

Seguindo essa perspectiva de um novo modelo para a disciplina história, 

instituída por meio de narrativas orais, portanto, consideramos as memórias dos 

sujeitos, por isso, seus testemunhos também servem de aporte à construção da 

história e não somente da memória. Jacques Le Goff (1990, p.103-104), em seu livro 

História e Memória, nos apresenta alguns fatores observados por Michel Foucault, 

que levaram à transformação da história, passando de uma ótica mais rígida, mais 

tradicional, ao que os estudiosos de sua formação denominam de Nova História.  

Nessa nova perspectiva de história, também há o questionamento do 

documento: os monumentos não são mais transformados em documentos, acontece 

o inverso, pois leva-se em consideração os rastros deixados pelos homens nesses 

monumentos. O segundo aspecto observado foi o fato de que as disciplinas históricas 

passaram a dar a devida relevância à “noção de descontinuidade”, passou-se a 

valorizar os recortes da história. O terceiro refere-se ao término do pensamento da 

existência de uma história unificada, “global”, considera-se que há histórias e não 

história. O quarto fator diz respeito à instauração de novos métodos de análise, que 

possam atender a esses novos pressupostos da história, que possam lhe servir de 

apoio no estudo da história.  
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 Le Goff (1990, p.107) nos aponta que o marco inicial da Nova História foi a 

revista “Annales" ("Annales d'histoire économique et sociale" em 1929, "Annales. 

Économies, Sociétés, Civilisations" em 1945)”, escrita por Marc Bloch e Lucien 

Febvre, o que abriu as portas da história para outras disciplinas, como a antropologia, 

a sociologia, a economia, dentre muitas outras. Ainda de acordo com o autor, os 

historiadores dessa nova visão da história  

 

[...] pretendem que todo o fenômeno da atividade humana seja estudado e 
posto em prática, tendo em conta as condições históricas em que existe ou 
existiu. Por "condições históricas" devemos entender o dar forma cognitiva à 
história concreta, um conhecimento da coerência científica relativamente ao 
qual se estabeleça um consenso suficiente no meio profissional dos 
historiadores (LE GOFF, 1990, p.144).  

 

Dito isto, podemos afirmar que os métodos hodiernos da história pretendem 

ultrapassar os limites da própria história, pois abre um feixe de possibilidades 

interdisciplinares em seus contextos de estudo, dessa forma, colaborando com as 

relações entre verdade e subjetividade propostas para análise neste estudo, por meio 

da descrição/interpretação de enunciados recortados dos testemunhos das crianças, 

vítimas de violações de direitos humanos, prestados à Comissão Nacional da 

Verdade. Isso contribui também para o que Ricoeur (2007) denomina de “trabalho de 

rememoração”, posto que, para ele, a lembrança, em suas relações dialéticas com o 

esquecimento, que constituem a memória, devem ser consideradas como sendo um 

trabalho. 

Assim, baseando-nos no que entendemos como trabalho, podemos afirmar que 

a memória se constitui por meio de um esforço do sujeito que não quer deixar cair no 

esquecimento algum fato relevante da vida, e que, para tanto, seleciona o que pode 

esquecer para poder lembrar-se do que não quer ou não pode esquecer. Autores 

como Venturini (2009) dissertam também acerca da rememoração e seu papel como 

memória e discurso fundante.  

Venturini (2009) defende que “a rememoração, de um lado, fornece ao domínio 

da atualidade os vestígios de um passado que retorna como recordação e, de outro, 

legitima a interpretação desses vestígios pelos valores sociais do presente” 

(VENTURINI, 2009, p. 78). Assim sendo, a rememoração é materializada por meio do 

intradiscurso, no discurso do presente, posto que este é atravessado por outros 

discursos provenientes dos mais diversos lugares e tempos, e isso contribui para o 
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processo de institucionalização do dizer, como forma de legitimá-lo, atribuindo-lhe 

certos “efeitos de verdade e de pertencimento”. 

 Antes de seguirmos as discussões acerca dos modos de subjetivação e sua 

relação com a produção da verdade, cabe-nos esclarecer os conceitos de memória 

coletiva, individual, voluntária e involuntária. Para tanto, seguiremos os pressupostos 

defendidos por autores como Pollak (1989) e Konstan (2004). Acerca da memória 

coletiva, Michel Pollak (1989, p. 3) afirma que esta é “uma memória estruturada com 

suas hierarquias e classificações, uma memória também que, ao definir o que é 

comum a um grupo e o que o diferencia dos outros, fundamenta e reforça os 

sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais”. Para o autor, esta é uma 

memória institucionalizada, isso devido ao seu caráter duradouro e sua estabilidade. 

Assim ela é produzida no meio social e pode ser manipulada por meio das relações 

de poder latentes nas sociedades. 

 Sobre as memórias voluntárias e involuntárias, Konstan (2004) disserta que a 

primeira é a responsável pela manutenção das relações da memória com a história, o 

esquecimento e o acontecimento. O autor assevera que “a memória voluntária é uma 

memória uniforme e, em grande medida, enganadora, pois opera com imagens que, 

apesar de representarem a vida não guardam nada dela” (KONSTAN, 2004, p.  46), 

mas que, apesar disso, a história ainda a utiliza como meio preferencial para contar 

os fatos por causa do seu caráter racional e fixo, haja vista a necessidade de tempo 

para que uma memória seja institucionalizada, e porque almeja pensá-la como objeto 

de estudo. Já a memória involuntária deslumbra-se para o autor como instável e 

repleta de afetividades, emoções e ideologias, o que para o estudo que propomos 

neste trabalho é de fundamental importância, haja vista que tratamos também dos 

ressentimentos deixados por fatos traumáticos do passado dos testemunhantes e de 

como estas memórias os constroem no presente.  

Ansart (2004) corrobora com Konstan (2004) quando afirma que as memórias, 

principalmente, as involuntárias, possuem importante papel na formulação de 

representações com teor simbólico devido a sua relação estreita com os sentimentos 

envolvidos nesta, posto que um sujeito não esquece os fatos que lhe provocaram 

ressentimento, estes ficam marcados em seu inconsciente e, por mais que haja algum 

tipo de reparação – seja um pedido de desculpas ou até mesmo reparação judicial – 

o fato nunca será esquecido. Nestes casos, há somente uma tentativa de apagamento 

do ressentimento. 
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 Diante das contribuições de Ansart (2004), notamos a relevância de abranger 

nesta pesquisa, no que se refere à memória, a questão do ressentimento e toda a sua 

carga afetiva, por estarmos nos propondo a analisar testemunhos de violações de 

direitos humanos durante a ditadura. Podemos dizer, então, que, seguindo os 

preceitos de Ansart (2004), o ressentimento é a junção de vários sentimentos, 

destacando-se, primordialmente, o ódio e seus ascendentes, que se combinam com 

um sentimento de impotência frente a situações desagradáveis vivenciadas pelos 

sujeitos, o que produz a mágoa, e esta, todavia, não desaparece com o tempo, apesar 

dos possíveis acordos sociopolíticos que possam ser estabelecidos. Sobre a relação 

memória e sentimento, Seixas (2004, p. 47), afirma que: 

 

A memória é, portanto, algo que “atravessa”, que “vence obstáculos”, que 
“emerge”, que “irrompe”: os sentimentos associados a este percurso são 
ambíguos, mas estão sempre presentes. Não há memória involuntária que 
não venha carregada de afetividade e, ainda que a integralidade do passado 
esteja irremediavelmente perdida, aquilo que retorna vem inteiro, íntegro, 
com suas tonalidades emocionais e charme afetivo. 

  

Dessa maneira, consideramos a memória involuntária como fundamental para 

este estudo, pois, nela está presente toda a carga de sentimentos e ressentimentos 

dos sujeitos acerca de suas experiências, apesar de as formas como os 

ressentimentos são materializados serem diferentes de ser para ser, isto porque cada 

sujeito reage de maneira diversa aos mesmos estímulos, podendo ser mais intensos 

em uns do que em outros. Um fator relevante para a constituição do ressentimento é 

a formação discursiva dos sujeitos, o que contribui para a não possibilidade de 

extinção do ressentimento, pois não se extingue uma formação discursiva de forma 

definitiva. 

Dessa maneira, podemos dizer que as experiências emocionais também são 

produzidas socialmente, convencionadas como todas as áreas da cultura de uma 

sociedade, sendo, portanto, um produto do social, criado e instituído coletivamente 

através das relações de poder existentes na sociedade. Ainda sobre a memória e seu 

papel fundamental na sociedade e na produção dos sujeitos que a compõem, Nora 

(1993, p.14) contribui com a discussão afirmando que:   

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 
está em permanente mudança, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
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todos os usos e manipulações. É um fenômeno sempre atual, um elo vivido 
no eterno presente.  

 

Assim, podemos dizer que a memória, apesar de representar, por meio das 

lembranças, as experiências do passado, é centrada no presente, e visa estabelecer 

uma relação entre passado e presente, trazendo os acontecimentos de um para se 

materializarem no outro por meio do discurso. Isto porque, como corrobora Ricoeur 

(2007, p. 50), “a experiência descrita tem uma base, o presente, o presente do som 

que ressoa agora”, ou seja, o relato de uma experiência, apesar de vivenciada no 

passado, pertence ao presente no momento em que o fato passado é materializado, 

por meio do discurso. Dessa forma, formulamos que à medida em que surge um novo 

presente, o antigo presente torna-se passado, criando um ciclo no qual cada instante 

é um começo, um novo presente que é transformado em passado e um futuro que vira 

presente, estabelecendo uma relação de constância e continuidade, próprias da 

temporalidade. 

Sobre a memória e a sua relação com a história, Seixas (2004, p.39) discorre 

que “a relação memória-história é mais uma relação de conflito e oposição do que de 

complementaridade, ao mesmo tempo – a que se inscreve a novidade da crítica – em 

que coloca a história como senhora da memória, produtora de memórias”. A crítica 

realizada pela autora ratifica a ideia de que as memórias coletivas são transformadas, 

por quem é de direito, em história, mas que isso não lhe fornece direitos sobre a 

memória referentes aos seus modos de produção, ou seja, a história não teria um 

domínio sobre a memória, principalmente, as memórias individuais que, por sua vez, 

formam as coletivas. 

 Segundo Ricoeur, as memórias não são constituídas apenas por lembranças, 

mas também, por esquecimentos, ou seja, apagamento dos rastros deixados pelas 

experiências do vivido. Para ele, o esforço para nos lembrarmos de algo, somente 

corrobora para a comprovação da importância do esquecimento para a formulação do 

ato de memória. Estabelecemos, assim, que a memória consiste em um jogo seletivo 

entre as lembranças e os esquecimentos que, para o autor, pode ser conceituado 

como sendo concebido “Obliquamente como aquilo contra o que é dirigido o esforço 

da recordação [...] trata-se de um apagamento definitivo dos rastros do que foi 

aprendido anteriormente, ou de um impedimento provisório, este mesmo, 

eventualmente superável” (RICOEUR, 2007, p. 46). 
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 Assim, temos que para a dialética da memória, a lembrança e o esquecimento 

possuem papeis fundamentais e de igual relevância, haja vista que são processos 

dependentes em si, como contribui Augé (1998), quando afirma que o esquecimento 

de fatos experienciados recentemente se faz necessário para que haja a recordação 

daqueles pertencentes a um passado mais remoto. Para o autor, há uma seleção do 

que deve/pode ser lembrado ou esquecido. Nessa perspectiva, o esquecimento, faz 

parte da memória, tanto quanto a lembrança. Assim, 

 

Para que se dê a devida importância ao esquecimento, não implica vilificação 
da memória, muito menos ignorar a memória, mas reconhecer o trabalho do 
esquecimento no primeiro e detectar sua presença no segundo. A memória e 
o esquecimento estabelecem, de alguma forma, a mesma relação que a vida 
e a morte (Tradução nossa) (AUGÉ, 1998, p.9)2. 

  

Por meio dessa comparação, o esquecimento funciona como a morte da 

lembrança. Assim, podemos dizer que não esquecemos tudo e nem lembramos de 

tudo, nós realizamos um trabalho seletivo de lembranças e apagamentos das 

experiências do vivido. Chegamos, neste ponto, a um conceito relevante para a nossa 

pesquisa: o de experiência.  

 

2.2.4 A experiência, a narração das memórias e a produção da verdade. 

 

Segundo Sarlo (2007, p.26), a experiência é “o que pode ser posto em relato, 

algo vivido que não só se sofre, mas se transmite”, ou seja, para a autora, somente 

se constitui uma experiência perante fatos vividos se estes forem relatados por meio 

do testemunho, quando a vítima passa a testemunhar através da narrativa o que viveu. 

Com relação à experiência, os estudos foucaultianos nos remetem à 

formulação desse conceito, quando afirmam que ela consiste na “correlação, em uma 

cultura, entre campos de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade”. 

(FOUCAULT, 1984, p.10), ou seja, as relações de saber e poder e a subjetividade 

constituem as experiências dos sujeitos. Dessa forma, esta experiência é construída 

historicamente por meio do discurso, enfim, das práticas sociais que constroem os 

                                                           
2 Llevar a cabo el elogio del olvido no implica vilipendiar la memoria, y mucho menos aún ignorar el 
recuerdo, sino reconocer el trabajo del olvido en la primera y detectar su presencia en el segundo. La 
memoria y el olvido guardan en cierto modo la misma relación que la vida y la muerte. 
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sujeitos, ou as posições sujeito existentes na sociedade. Para Foucault (1984), a 

experiência não deve ser percebida de modo genérico, mas sim, de forma concreta, 

pois situa-se na cultura e na história de uma sociedade, e formula também as 

particularidades de uma experiência específica, contribuindo para a criação do sujeito 

de forma peculiar, ou seja, formando uma subjetividade, por meio também dos jogos 

de verdade instaurados historicamente.  

Com isso, podemos dizer que o saber, o poder e a subjetividade constituem a 

experiência em Michel Foucault e que esta somente é concebida socialmente. 

Seguindo essa perspectiva, vimos a importância de dissertarmos acerca dos 

conceitos de saber, poder e subjetividade, a partir da análise do discurso de tradição 

francesa. Quando falamos em poder, logo nos rememoramos de força física, força 

“bruta”, no entanto, na perspectiva foucaultiana, o poder ultrapassa os limites do físico, 

e é esse fator que contribui para a sua manutenção na sociedade. Dessa forma, 

podemos dizer que “de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 

produz discurso. Deve-se considera-lo como uma rede produtiva que atravessa todo 

o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir” 

(FOUCAULT, 1979, p.8), posto que, o poder não serve apenas de aparelho repressor, 

mas também de construtor de identidades e de posições-sujeito, partindo do princípio 

de que, ninguém detém o poder de forma efetiva e permanente.  

Dentro da perspectiva da experiência temos também as relações entre o poder 

e a construção da verdade, haja vista que esta não tem condições de existência fora 

daquele, porque o poder produz a verdade, de acordo com os pressupostos e 

desdobramentos deste nas sociedades. Assim, cada sociedade constrói seu sistema 

de verdade, posto que seleciona o que deve ou não ter valor ou efeitos de verdade 

para ela, escolhendo os discursos que institui como verdadeiros e que devem ser 

difundidos entre os sujeitos sociais. Em seu livro a Microfísica do Poder (1979, p.11), 

Foucault assevera que a sociedade moderna conta com cinco características 

historicamente importantes para a instauração das políticas de verdade:  

 

a "verdade" é centrada na forma do discurso científico e nas instituições que 
o produzem; está submetida a uma constante incitação econômica e política 
(necessidade de verdade tanto para a produção econômica, quanto para o 
poder político); é objeto, de várias formas, de uma imensa difusão e de um 
imenso consumo (circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja 
extensão no corpo social é relativamente grande, não obstante algumas 
limitações rigorosas); é produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, 
mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos 
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(universidade, exército, escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de 
debate político e de confronto social (as lutas "ideológicas"). 

  

Então, podemos afirmar que a verdade para o autor, não é um emaranhado de 

discursos a serem impostos como verdade pelas relações de poder na sociedade, 

mas, as normas segundo as quais, se distingue o que deve ser visto como verdadeiro 

ou falso, elaborando uma discussão acerca do “estatuto da verdade” e da sua 

representação político-social e econômico. Portanto, a verdade é construída pela luta, 

pela resistência, como uma associação de técnicas que fomentam a produção, a 

constituição, a disseminação e os modos de circulação dos discursos. 

 Em seu texto O Governo de si e dos outros (2010) Foucault nos traz a verdade 

como Parresía, que consiste em se dizer a verdade francamente, arcando com as 

consequências que a exposição dessa verdade possa acarretar para o sujeito que a 

profere, conceito do qual também disporemos em nossa pesquisa quando de sua 

análise. Segundo ele (2010, p.63) 

 

[...] a parresía é uma maneira de se vincular a si mesmo no enunciado da 
verdade, de vincular livremente a si mesmo e na forma de um ato corajoso. 
A parresía é a livre coragem pela qual você se vincula a si mesmo no ato de 
dizer a verdade. Ou ainda, a parresía é a ética do dizer-a-verdade, em seu 
ato arriscado e livre. Nessa medida, para essa palavra parresía, que era, em 
seu uso restrito à direção de consciência, traduzida por "fala franca", 
poderemos, creio eu, se [dela] dermos essa definição um tanto ampla e geral, 
propor [como tradução] o termo de ‘veridicidade’ (FOUCAULT, 2010, p. 63).   

 

Nesta perspectiva, o autor nos diz que a Parresía consiste em se assumir os 

riscos de se contar a verdade, ou seja, quando se é livre para contar a verdade 

conscientemente, e decide-se fazê-lo por questões éticas subjetivas, pessoais, 

contribuindo para a construção de uma verdade coletiva. Nessa perspectiva, o autor 

apresenta quatro aspectos fundamentais da mesma: em primeiro lugar representa 

uma certa maneira de falar, traduzida por "fala franca”. Mais precisamente, é uma 

maneira de dizer a verdade; em segundo lugar, o autor defende que a Parresía está 

condicionada à liberdade na enunciação da verdade que o sujeito tem; em terceiro 

lugar, o assumir dos riscos que essa enunciação da verdade pode acarretar; e, por 

fim, de demonstrar a existência desse risco ao se falar a verdade. 

Assim temos que “aquilo que se denomina de verdade é estabelecido pelo jogo 

de regras, pela ordem do discurso que condiciona esses saberes, e não pela ordem 

das coisas ou das palavras” (CANDIOTTO, 2013, p.28). considerando esse 
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pressuposto, o estabelecimento da verdade parte de um conjunto de relações sociais 

que fornecem os elementos necessários para a produção de uma verdade histórica, 

sob determinadas relações de espaço e tempo. Visto isso, a verdade é encontrada 

apenas no discurso, pois, “a verdade da verdade do homem está no seu exterior, na 

epistéme da finitude moderna” (CANDIOTTO, 2013, p. 39), portanto, a verdade do 

sujeito também é construída a partir das relações de poder.   

Os meios pelos quais os sujeitos resistem às relações de poder podem ser 

considerados como um modo de subjetivação destes, já que estes modos não são 

constituídos somente sob um olhar interno do sujeito, algo individual. O modo de 

subjetivação consiste em como os indivíduos se produzem enquanto sujeitos nas suas 

interações com o social, como eles produzem as suas verdades, que meio utilizam 

para tanto. Os meios utilizados para essa construção são chamados por Foucault 

(2010) de técnicas de si, que promovem a subjetivação dos sujeitos, e, 

consequentemente, a produção de suas verdades. Segundo Candiotto (2008, p.88), 

o pensamento foucaultiano acerca da relação entre subjetividade e verdade está 

ancorado nos seguintes pressupostos: 

  

Subjetividade que aqui se refere não à identificação com o sujeito como 
categoria ontologicamente invariável, mas a modos de agir, a processos de 
subjetivação modificáveis e plurais. Nesse sentido é que também Foucault 
entende a constituição do sujeito antigo como ultrapassagem de si. 

  

Dessa forma, podemos afirmar que as relações entre subjetividade e verdade 

para Foucault é vista por meio do viés histórico, já que os discursos sobre os sujeitos 

circundam socialmente, e independentemente, de terem valor de verdade ou não, 

funcionam como tal. Assim, essas relações são abstraídas a partir da ética sob a 

perspectiva foucaultiana, que pressupõe uma estética da existência, por meio da qual 

o indivíduo estabelece métodos para a sua produção enquanto sujeito – posição 

sujeito – por meio do discurso, nos processos de interação social e nas relações de 

poder presentes na sociedade, construindo assim as suas verdades.   
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3 MEMÓRIA E VERDADE – DOS DISCURSOS E PRÁTICAS DA DITADURA À 

CONSTRUÇÃO DA REPARAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 

 

Neste capítulo, faremos um levantamento histórico acerca do Golpe Militar de 

1964, que deu origem ao Regime de Governo Militar, como também apresentaremos 

a Comissão Nacional da Verdade no Brasil, que nos proporcionou o acesso aos 

testemunhos analisados neste estudo, destacando a importância destes para a 

recontação da história do Brasil, no tocante ao período da ditadura. O capítulo trará 

também outros pontos importantes de nosso referencial teórico, usado para analisar 

os enunciados extraídos dos testemunhos das vítimas das violências da ditadura na 

infância, atentando, nesses discursos, para os modos de subjetivação e a construção 

da verdade. Passemos ao que nos conta a historiografia acerca da Ditadura Militar 

Brasileira, nas perspectivas dos autores Couto (1999), Rezende (2013), Gallo (2015), 

dentre outros. 

 

3.1 A DITADURA MILITAR  

 

Os anos que antecederam o famigerado golpe de 1964 podem ser 

considerados de inquietação no que diz respeito à política. Isto porque nas eleições 

de 1960, amparados legalmente pela Constituição Brasileira vigente na época, foram 

eleitos para presidente e vice, respectivamente, Jânio Quadros e João Goulart, eleitos 

separadamente, já que ambos pertenciam a coligações partidárias diferentes: o 

primeiro da União Democrática Nacional (UDN) e o segundo do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB). No entanto, essa “parceria” um tanto quanto inusitada durou apenas 

cerca de sete meses, pois, empossado em janeiro de 1961, Jânio renunciou em 

agosto do mesmo ano, deixando o cargo para ser ocupado pelo seu vice João Goulart, 

ou Jango, como era conhecido.  

Todavia, a posse de Jango não era bem-quista pelos ministros militares de 

Jânio, haja vista seus ideais políticos que se aproximavam dos do já falecido ex-

presidente Getúlio Vargas e buscava um fortalecimento dos direitos dos trabalhadores 

no Brasil, ideais estes tidos como comunistas. Por esse motivo, os ministros militares 

empenharam-se para impossibilitar a posse de Jango, entretanto, o comportamento, 

manifestado pelos apoiadores do mesmo, ao veto dos militares, tomou proporções 
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inesperadas: greves começaram a explodir em várias localidades, exigindo que fosse 

cumprida a Constituição e que o vice-presidente eleito pudesse assumir a presidência, 

o que ocorreu em 7 de setembro de 1961, para total insatisfação dos militares. Para 

Araújo et al. (2013, p.12), 

 

O período do governo de Jango foi um período de intensa politização da 
sociedade. O clima de radicalização política, de confrontos e debates 
propiciou uma ampla participação da sociedade na discussão pública de 
propostas de mudanças e reformas. Foi um período de intensa atividade 
política e de uma ampla discussão em torno dos diferentes projetos para o 
país.  

 

Esse clima de democracia e participação popular teve sua interrupção 

abruptamente em abril de 1964, quando um grupo de militares, apoiados por uma 

parcela da sociedade – empresários, latifundiários e integrantes da Igreja Católica, em 

sua maioria – organizou uma entrada na Sede do Governo Federal, visando a 

deposição do então Presidente, eleito por voto popular, João Goulart que, após o 

golpe, aplicado sob liderança militar, recebeu exílio no Uruguai. A partir desse 

momento, começou uma série de “reformas políticas” que levaram a 21 anos de um 

regime ditatorial severo.  

 

O golpe, deflagrado pelos militares, foi saudado por importantes setores civis 
da sociedade. Grande parte do empresariado, da imprensa, dos proprietários 
rurais, da Igreja Católica, vários governadores de Estados importantes — 
como Carlos Lacerda, da Guanabara; Magalhães Pinto, de Minas Gerais e 
Ademar de Barros, de São Paulo — e amplos setores de classe média 
pediram e estimularam a intervenção militar, como modo de pôr fim à suposta 
ameaça de esquerdização do governo e de se controlar a crise econômica. 
(ARAÚJO et al., 2013, p.16) 

 

Uma prova cabal de que o golpe não se deu somente a nível militar, mas 

também socialmente, posto que, havia um receio por partes desses grupos sociais, 

de que o comunismo fosse implantado no Brasil, devido à ligação forte que o 

presidente Jango mantinha com os chamados esquerdistas e suas ideias contrárias 

ao conservadorismo. E essa não era uma preocupação apenas dos brasileiros, mas 

também dos Estados Unidos que conclamaram seu apoio total aos militares e ao que 

eles chamaram de “Revolução de 1964”, fornecendo, inclusive seus “métodos” para a 

obtenção de informações, que foram usadas durante todo o Governo Militar com maior 

ou menor intensidade.  
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A seguir, trazemos uma imagem do momento em que os militares, munidos de 

armamento e carros tanque, entram no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro/RJ, que 

na época era a sede da Presidência da República. Sentindo-se acuado pelos 

movimentos, tanto de esquerda quanto os de direita, Jango não oferece nenhuma 

resistência aos militares, que tomaram o Palácio e o Governo sem nenhum conflito 

imediato, pois não houve resistência por parte do Presidente ou por parte daqueles 

que o apoiavam.  

Figura 1: Entrada dos militares no Palácio do Catete (1964) 

 

 

Fonte: Agência O Globo (2018) 

Na imagem observamos a inexistência de alguma forma contrária à ação dos 

militares, como também, o acompanhamento dos civis da entrada e ocupação militar, 

somente como espectadores de algo ao qual ofereciam seu apoio e prestígio. Depois 

da deposição de Jango, os militares publicaram o AI-1 (Ato institucional número um) 

que marcou o início das perseguições políticas a partidos de esquerda e a militantes 

contrários ao novo governo, e, iniciou-se assim o governo do General Castelo Branco, 

indicado à presidência pelos militares e votado na câmara pelo legislativo.  

 

No dia 11 de abril, o Congresso elege o presidente da República, para 
completar o mandato do presidente deposto, João Goulart, o marechal 
Humberto de Alencar Castello Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, 
conspirador e coordenador do movimento. (COUTO, 1999, p. 96). 

 



52 
 

Apesar de, em seu discurso de posse, Castelo Branco ter-se designado como 

defensor da democracia no país, instaurou um sistema de eleição indireta, em que o 

povo não poderia participar das eleições, além de dissolver os partidos políticos em 

apenas dois: ARENA e MDB, este último, tido como de oposição, mas irrestritamente 

vigiado pelas forças do governo, que se tornava a cada dia mais autoritário. A ARENA 

– Aliança Renovadora Nacional – surgiu em 1965 para apoiar as medidas tomadas 

pelo Governo – era o partido da situação. O MDB, ou Movimento Democrático 

Brasileiro, abrigava os políticos e eleitores que se opunham ao Governo.  

Com a fundação do sistema de bipartidarismo, extingue-se a eleição por voto 

popular, ou seja, os representantes do governo seriam eleitos de forma indireta pelo 

poder legislativo, que estava sob o crivo dos militares. Mas, como esse novo grupo de 

poder liderado pelos militares, os quais exerciam o poder executivo, poderia governar 

um país do tamanho do Brasil, sem ser através da força como recurso único? Desde 

o seu início, a ditadura militar buscou convencer a sociedade a acreditar nos ideais de 

democracia. Pregava um novo modelo de governo baseado num ideal de democracia 

que se apresentava muito distante dos concebidos pelas ciências sociais de forma 

geral, que era, segundo Rezende (2013), chamada de “nova democracia”.  

Para que percebamos as diferenças existentes entre essas duas perspectivas, 

se faz necessário que apresentemos o conceito de democracia, de acordo com os 

sentidos atribuídos pelas ciências sociais e pela linguagem, que afirmam ser a 

democracia um sistema de governo no qual o poder é exercido pelo povo e que este 

mesmo deve exercer sua soberania em relação às decisões políticas e sociais da 

nação da qual faz parte. Isto porque, de acordo com Touraine (1996, p.29), 

 

a cultura democrática só pode surgir se a sociedade política é concebida 
como uma construção institucional cujo objetivo principal é combinar a 
liberdade dos indivíduos e coletividades com a unidade da atividade 
econômica e das regras jurídicas. (...). A cultura democrática define-se como 
um esforço de combinação entre unidade e diversidade, liberdade e 
integração. (...). É preciso cessar de opor, retoricamente, o poder da maioria 
aos direitos das minorias. 

 

Dessa forma, podemos dizer que a democracia é um sistema de governo no 

qual há participação popular e liberdade para a legitimação dos direitos humanos, o 

que não se assemelha em nada com o modelo de “nova democracia” amplamente 

defendido por todos os governos militares, que passaram pelo Brasil, durante os vinte 

e um anos em que imperou a ditadura militar.  
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Esse novo modelo de democracia, tratado pela ditadura, era, segundo Rezende 

(2013, p.1), “A invenção de um suposto ideário de democracia objetivando alcançar 

reconhecimento em torno dos valores sociais que o norteava não amenizava, em 

absoluto, o seu caráter ditatorial”. Assim, a proposta do governo militar era estabelecer 

um elo de ligação entre a sua forma de democracia aos valores sociais primados pela 

sociedade da época, para facilitar o processo de convencimento da população acerca 

da eficácia do sistema e de suas supostas vantagens para a sociedade brasileira. Para 

Rezende (2013, p.2), 

 

o empenho da ditadura militar, durante toda a sua vigência (1964-1984), para 
demonstrar que suas ações, medidas, atos e desígnios se consubstanciavam 
em um determinado sistema de ideias e valores sobre uma suposta 
democracia se constituiu em um dos pilares de sua pretensão de legitimidade. 

 

Esse sistema estava ligado às diversas esferas da sociedade e possuía planos 

de ação que abrangiam, além da política, a economia e a psicossocial, alinhando os 

princípios e valores militares às instituições importantes para a sociedade brasileira, 

tais como a religião, a família, a escola, pregando fundamentos como o amor à pátria, 

a disciplina e a ordem social, que seguindo a perspectiva dos militares, somente 

poderiam ser alcançados, de forma eficaz, por meio da “nova democracia”, proposta 

por eles. No entanto, essas estratégias nada mais eram do que a elaboração de novos 

meios de se obter a obediência e a aceitabilidade da população em relação ao 

Regime, e a tudo o que este ditava e fazia, já que suas ações, fossem elas quais 

fossem, eram realizadas, segundo o sistema, em nome do bem-estar da maioria da 

sociedade, por esse motivo é que Vidal (2006, p.249) defende que “Sob ditadura, o 

poder estatal se torna criminoso e se estende de tal forma, que todas as experiências 

cotidianas se veem subitamente tomadas pelo medo”.  

Assim sendo, em nome desse suposto bem social, o governo se dava ao direito 

de intervir na sociedade da maneira que achasse pertinente, inclusive praticando 

graves violações dos direitos humanos contra aqueles que se opunham e lutavam 

contra o governo. Rezende (2013, p. 5) afirma que: 

 

Ao pressupor que havia esta identificação, os militares circunscreviam a ação 
de todos à sua ação. Assim, tudo o que estava fora deste limite deveria ser 
decididamente repelido e/ou eliminado. Justificava-se, assim, a repressão a 
determinados grupos que se negavam a identificar-se com o regime em vigor. 
Portanto, tudo o que estava fora dos limites desta relação de identificação em 
quaisquer campos (objetivo e/ou subjetivo) estava sujeito ao controle, 
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rechaçamento e até eliminação. O regime só admitia, então, aquilo que 
estava absolutamente integrado ao seu controle num processo de geração 
contínua de uma ampla consonância com seus propósitos nas diversas 
esferas da vida social. 

 

Pensando nesse pressuposto, em 1967, o general Arthur da Costa e Silva, 

eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional, instaura a radicalização política no 

Brasil, e começam as cassações, atos e proibições de qualquer manifestação 

contrária ao Regime, levando os movimentos de resistência à clandestinidade. Em 13 

de dezembro de 1968, ainda durante o governo de Costa e Silva, foi aprovado o AI-5 

(Ato Institucional Número Cinco), que vigorou até 1978, e que trazia em seu teor a 

legitimação de uma série de arbitrariedades, já praticadas pelo Regime, o que fez com 

que a ostensiva, em torno daqueles que se posicionavam contra o mesmo, 

aumentasse de forma significativa. Isto porque, essas arbitrariedades eram 

demonstradas à população como se fossem o único meio para a preservação de 

valores ligados à religião, à família e à liberdade. Como relata Araújo et al. (2013, 

p.19-20):  

 

O AI-5 fechou o Congresso Nacional por tempo indeterminado; cassou 
mandatos de deputados, senadores, prefeitos e governadores; decretou o 
estado de sítio; suspendeu o habeas corpus para crimes políticos; cassou 
direitos políticos dos opositores do regime; proibiu a realização de qualquer 
tipo de reunião; criou a censura prévia. O AI-5 significou, para muitos, um 
“golpe dentro do golpe”, um endurecimento do regime que estabeleceu leis 
especiais para o exercício do poder fora dos marcos do Estado de direito. 

 

Diante do exposto, podemos dizer que a implementação do AI-5 instaurou um 

estado de terror na sociedade brasileira, principalmente, entre as pessoas que eram 

contrárias ao Regime, tendo como justificativa o aperfeiçoamento de uma suposta 

“ordem institucional” a qual fornecia poderes irrestritos ao executivo para que pudesse 

atuar sob qualquer setor da sociedade. Assim, diversas maneiras de repressão e 

tortura foram institucionalizadas, ou seja, tornadas legais. Já em 1969, a Junta Militar 

elegeu o general Emílio Garrastazu Médici como presidente, permanecendo no cargo 

até 1973.  

Estudiosos como Bueno (2003) e Couto (1999) afirmam que este pode ser 

considerado o pior período da ditadura, posto que foi o mais repressivo e duro de todo 

o período ditatorial, conhecido popularmente como “Anos de Chumbo”, devido à 

censura e à extrema violência com a qual eram tratados os opositores do Governo, 

que eram considerados como subversivos, criminosos. O Estado controlava a mídia e 
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vigiava as produções artísticas e culturais do período, ao mesmo tempo em que 

aumentava a repressão contra seus opositores ideológicos. Observemos na figura a 

seguir, um exemplo do uso da mídia na ditadura militar do Brasil, como meio de 

manipular a opinião pública: 

 

                                       Figura 2: O Slogan do Governo 

 

 
                                               
                                               Fonte: Google.com (2018) 
 

Este é um dos mais marcantes enunciados veiculados pelo governo militar 

brasileiro, em todo o seu tempo de duração e é lembrado até hoje, devido a sua 

constante divulgação na mídia e em espaços públicos, tornando-se o slogan do 

Regime Militar, um recado direcionado àqueles que não estavam satisfeitos com o 

sistema de segurança nacional imposto pelo Governo: “Brasil: Ame-o ou deixe-o”. 

Este enunciado estampado em cada propaganda, cada espaço público, como escolas 

e aeroportos, mostrava a rigidez do governo e sua indisposição em dialogar com a 

população.  

Com a intensificação da repressão à luta armada e a instauração de uma 

severa política de censura – comandadas por órgão do governo, como os DOI-CODI 

(Destacamentos de Operações e Informações e ao Centro de Operações de Defesa 

Interna) – meios de comunicação, livros e expressões artísticas de toda a sorte foram 

censurados, o que levou muitos professores, políticos, artistas, integrantes dos 

movimentos de resistência, crianças e adolescentes, a serem presos, torturados, 

exilados, mortos e desaparecidos. No entanto, segundo Rezende (2013, p. 116), 
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Os representantes civis e militares do regime teimavam que não havia perda 
de direitos humanos para aqueles que confiavam na compatibilidade de uma 
suposta fórmula de democracia com o regime militar. O AI-5, por exemplo, 
não ameaçava, segundo eles, a maioria da população, uma vez que esta 
estava de acordo com os seus dispositivos. Havia uma nítida separação entre 
os que aceitavam as regras da ditadura e os que as contestavam. Subtrair 
alguns direitos de determinados indivíduos era uma forma, diziam eles, de 
atender aos interesses da maioria. 

 

Assim sendo, o governo militar, apesar de ter legalizado as torturas, as 

repressões e as perseguições aos que eram por ele chamados de “inimigos da pátria”, 

continuava buscando o convencimento da população de que o seu modelo 

democrático era o melhor para a sociedade brasileira, pois, primava por seus valores 

sociais. Os agentes da repressão militar continuaram a se portar de forma repressiva 

e truculenta, perante aos que não seguiam seus preceitos, defendendo um ideal de 

democracia e de liberdade vigiada que contou com a conveniência da mídia 

corporativa. 

O clima de terror e tensão social propiciados pelo governo perdurou com mais 

intensidade até 1973, quando começou um período de abertura política, que visava 

promover a abertura, mas, de modo regrado, sob à vigilância irrestrita do governo. No 

entanto, essa abertura não se dava por altruísmo do governo militar. Ela tem ligação 

direta com a série de problemas políticos e sociais enfrentados pelo Brasil, devido ao 

sistema de governo dos militares que, apesar do esforço dos mesmos na divulgação 

desse modo de governo, baseado em objetivos forjados como democratizantes, havia 

levado o país a uma crise, que impulsionaria o esgotamento da ditadura militar. De 

acordo com Araújo et al. (2013, p.21): 

 

O objetivo do projeto de abertura era empreender uma “transição por cima” 
para uma “ditadura reformada”. Respondendo a este projeto do regime militar, 
amplos setores da oposição e dos movimentos sociais e políticos de 
esquerda articularam-se numa luta de resistência pelas liberdades 
democráticas, pressionando os limites do projeto de abertura.  

 

Este foi um momento crucial para o Regime Ditatorial porque, nele, 

esquerdistas se uniram a vários setores da sociedade para lutarem a favor da 

liberdade democrática, o que fortaleceu bastante os grupos que lutavam pela 

redemocratização no país. Nesse momento, professores, estudantes, intelectuais, 

setores da igreja, operários, movimentos de “minorias políticas” como mulheres, 
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negros, homossexuais, índios e militantes em geral, estavam unidos em prol da 

democracia brasileira e contra o governo dos militares, apesar de o então presidente, 

o general Geisel, afirmar que este levante da população poderia resultar em um 

retrocesso político, o que atesta, ainda mais, o fato de os militares terem planos de se 

manterem no poder, ainda que de forma mais abscôndita. Todavia, o desmonte do 

Regime continuou até que chegou ao fim em 1984, quando o sistema democrático 

brasileiro começou a ser reestabelecido e, em 1985 houve novamente eleição direta 

no país. 

As experiências vivenciadas por aqueles que foram vítimas da repressão 

política no Regime Militar deixaram marcas que, apesar de todo o tempo transcorrido, 

continuam presentes na atualidade, posto que elas estão evidentes em suas 

subjetividades, portanto, em sua vida presente. Se essas memórias não foram 

esquecidas pelos adultos, também não o foram pelas crianças. Por mais que a 

historiografia oficial da época omitisse, crianças sofreram torturas físicas e 

psicológicas, foram surradas, internadas em orfanatos e abrigos para menores, sem 

a menor higiene ou condições estruturais adequadas a uma criança. Foram presas, 

exiladas e fichadas nos órgãos de repressão como “subversivas”, ou seja, como 

criminosas, pessoas que tinham cometido algum tipo de delito, quando, na verdade, 

estavam passando por aquelas experiências para servirem de meio para a tortura de 

seus pais e/ou familiares. As crianças eram tratadas como adultas pelos agentes da 

repressão, como podemos ver nos carimbos das imagens a seguir:  

                                                  Figura 3: Crianças no DOPS 

 

 

                                                   Fonte: Arquivo Nacional (2017) 
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Estas são imagens retiradas dos arquivos do DOPS. As fichas dessas crianças 

(a mais velha não tinha mais de 7 anos e o mais novo tinha apenas 2 anos de idade) 

foram carimbadas e protocoladas como fichas criminais de adultos. Os registros 

mostram que elas foram acusadas de praticarem crimes contra a “pátria”. De acordo 

com Gallo (2015, p.328),  

 

em 21 anos de ditadura, o aparato repressivo brasileiro deixou como saldo 
da repressão, além de resquícios psicológicos e sociais da aplicação da 
Doutrina de Segurança Nacional – DSN (PADRÓS, 2008): aproximadamente 
50 mil pessoas presas somente nos primeiros meses depois do Golpe; pelo 
menos 426 mortos e desaparecidos políticos; um número até hoje 
desconhecido de mortos em protestos; 7.367 indiciados e 10.034 atingidos 
por inquéritos realizados em 707 processos que tramitaram na Justiça Militar 
por crimes contra a Segurança Nacional; 4 sentenças de morte (não 
consumadas); 130 desterrados; 4.862 cassados; 6.592 militares atingidos por 
atos do regime; milhares de exilados políticos; e centenas de camponeses 
assassinados. 

 

Dessa maneira, podemos ver os dados alarmantes acerca das vítimas do 

Estado no período da ditadura. Além destes casos citados pelo autor, índios e crianças 

também foram vítimas, aumentando assim essas estatísticas. Passados mais de trinta 

anos do final da Ditadura Militar no Brasil, as marcas desse triste quadro ainda estão 

presentes na memória dos sujeitos que vivenciaram essas experiências. Todo país 

que passou por um estado de exceção busca rememorar esses fatos sob a 

perspectiva das vítimas e recontar a história.  Para tanto, criam as comissões da 

verdade, que têm por missão apurar os fatos como eles realmente aconteceram.  

 

3.2 A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV –  BRASIL 

 

No ano de 2009, reuniram-se em Brasília-DF, aproximadamente 1.200 

delegados de conferências estaduais para discutirem as atualizações pelas quais teria 

que passar o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). No referido encontro, 

foi sugerida a criação de uma comissão que teria por finalidade a promoção do 

esclarecimento público acerca das violações aos direitos humanos, por agentes do 

Estado, no processo de repressão aos opositores do governo. A conferência indicou 

a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), entendendo que toda sociedade 

tem direito à memória e à verdade.  

 Criada por meio da Lei 12.528, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 

18 de novembro de 2011, e posta em vigor em 2012, a CNV tinha como objetivo 
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central o resgate da história de pessoas e/ou familiares que foram vítimas de violações 

graves dos direitos humanos, no período compreendido entre 1946 a 1988, período 

que engloba o chamado “Estado Novo” e a “Ditadura Militar Brasileira”, que se 

estendeu de 1964 a 1985.  Esse período foi definido, considerando-se a marca 

histórica de duas constituições, após a experiência brasileira com regimes autoritários.  

 Na perspectiva de esclarecer fatos tornados invisíveis pela historiografia oficial, 

a CNV recolheu diversos testemunhos de vítimas e familiares de vítimas das violações 

ocorridas durante o período ditatorial brasileiro, além de documentos do período e a 

promoção de conferências, seminários e audiência públicas para a discussão e 

apuração dos fatos. Esses testemunhos foram colhidos entre os anos de 2013 e 2014, 

ano em que a Comissão esteve em funcionamento, e foram transcritos a posteriori e 

estão disponíveis para consulta e download no site da Comissão Nacional da 

Verdade.  

 Além dos testemunhos de vítimas civis e militares, o sítio da Comissão também 

conta com vídeos das conferências, audiências e seminários, como também os três 

tomos do Relatório, entregue pela CNV, quando do término da apuração em dezembro 

de 2014, e os Cadernos Temáticos e Relatórios preliminares realizados que relatam 

esses fatos.  

 A Comissão Nacional da Verdade configura-se como pioneira nas 

investigações que perscrutam crimes efetuados no período da ditadura no Brasil e, ao 

termino das investigações, produziu um documento, no qual fez recomendações para 

que os responsáveis diretos pelas atrocidades cometidas durante o Período fossem 

responsabilizados pelos crimes, pois, apesar de a maioria já estar morta, esta seria 

mais uma forma de fazer justiça a todos que sofreram por suas ordens. Para tanto, 

propuseram uma alteração na Lei de Anistia, que “perdoou” todos os crimes 

praticados durante o Regime, considerando que esta  

 

teve impactos claramente assimétricos. Ela impediu apenas a apuração da 
violência de Estado, pois os dissidentes políticos já haviam sido investigados 
e sancionados. Assim, para eles, a Lei representou a libertação do cárcere 
ou o fim do exílio. Mas, para os agentes da repressão, a anistia impediu a 
própria apuração oficial de suas condutas e qualquer iniciativa de punição. 
(WEICHERT, 2014, p.95) 

 

Dessa forma, segundo o autor, a “justiça” não foi feita de modo igualitário entre 

todos aqueles que cometeram os chamados crimes políticos no período da ditadura, 
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pois os agentes do Estado envolvidos em graves denúncias de torturas, assassinados 

e dos mais diversos tipos de crime que ferem os direitos humanos, não receberam 

nenhuma forma de punição pelas suas práticas e, sendo assim, as vítimas e seus 

familiares não tiveram direito a terem suas verdades reconhecidas perante a 

sociedade, porque esses fatos não foram registrados na história. Sobre a busca dessa 

verdade na Comissão da Verdade, Ferreira (2006, p. 198), afirma que:   

 

A busca da verdade não estava vinculada a punições - o que inclusive seria 
contra a política de anistia em voga -, mas sim a um trabalho que 
possibilitasse a reconciliação social. Havia, sim, a legitimação dos discursos 
das vítimas com o propósito de obtenção de uma paz social. 

  

 Dessa forma, às Comissões não cabe o papel de punir culpados, mas de 

promover a paz social por meio de uma reconciliação do Estado com as vítimas. 

Durante seu processo investigativo, a CNV/Brasil enfrentou alguns problemas 

relativos à disponibilização de documentos por parte das forças militares, que não 

reconheciam o trabalho desta como válido e ainda almejavam manter sob sigilo os 

fatos que ocorreram na realidade do Brasil do período ditatorial. Isso dificultou o 

trabalho dos profissionais envolvidos nas investigações, fazendo com que estes 

demorassem em suas investigações, por terem que conseguir mandados de busca 

para alguns dos lugares que funcionavam como prisões clandestinas ou centros de 

torturas, que hoje encontram-se sob abandono das forças militares. Além disso, muita 

documentação, como fichas de prisioneiros, foi destruída pelos militares, a fim de 

apagarem os vestígios das passagens de certos prisioneiros em suas dependências, 

até mesmo durante o período da ditadura. Segundo Weichert (2014, p.87), 

 

uma comissão da verdade pode realizar investigações que auxiliem a 
promoção da justiça, pode indicar medidas de reparação às vítimas, pode 
acumular ou revelar acervos que mereçam fazer parte de iniciativas de 
memória e, sobretudo, pode recomendar medidas de reformas institucionais, 
para superar o legado autoritário no aparato estatal e na sociedade. 

 
  

 Apesar do reconhecimento pelo Estado da importância de se trazer para o 

presente os fatos do passado do Brasil, como forma de reparação às vítimas de 

privações de direitos humanos durante a ditadura, o país demorou cerca de trinta anos 

para instaurar uma comissão da verdade que apurasse essas graves violações. Esta, 

comparada a outros países que também passaram por governos ditatoriais, pode ser 
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considerada uma ação tardia, posto que, na maioria desses países, a formulação das 

suas comissões da verdade aconteceu em períodos imediatamente posteriores ao 

reestabelecimento da democracia.  

 Para Weichert (2014), essa busca tardia pela memória e a verdade dos fatos 

ocorridos durante a ditadura teve aspectos negativos e positivos, pois, segundo ele, 

um dos fatores mais negativos em relação à demora na instauração da comissão da 

verdade é o fato de o tempo passado ter prejudicado a coleta de informações e 

também de documentos comprobatórios dos fatos, além de dificultar as tomadas de 

testemunhos, já que a maior parte das vítimas encontravam-se em idade avançada 

ou já falecidas. No entanto, Weichert (2014) ainda defende que há aspectos positivos 

relevantes nessa demora, principalmente pelo fato de a Comissão não estar envolvida 

em possíveis “disputas ideológicas” que podem ter vigorado no período pós-ditadura. 

Dessa forma, “a revelação da verdade não trouxe temor de retrocessos. Do mesmo 

modo, a distância temporal facilitou a identificação do que restou de legado autoritário 

nas estruturas estatais e, portanto, a proposição de recomendações para superá-lo” 

(WEICHERT, 2014, p. 89). 

 Todavia, o fato de o Governo brasileiro ter enterrado no esquecimento o 

passado de nosso país, durante mais de trinta anos, prejudicou, tanto física quanto 

psicologicamente, àqueles que tiveram suas vidas marcadas pela ditadura, posto que, 

ao invés de proporcionar um alento às vítimas e aos seus familiares, essa omissão do 

Estado, nas figuras de seus representes legais, fez somente com que parte da história 

do Brasil e aqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia, fossem escondidos 

da sociedade contemporânea, como se nunca tivessem existido. Dessa forma, a 

população, principalmente os mais jovens, permaneceu na ignorância dos fatos. 

 No entanto, o raiar do século XXI trouxe também um desejo, na sociedade, pelo 

resgate de sua história, através da memória, como meio de instaurar a verdade acerca 

dos fatos ocorridos durante a ditadura militar no Brasil. Para Padrós (2012), isto 

ocorreu, em certo ponto, pelas rememorações de fatos relevantes sobre a ditadura, 

tais como, os 40 anos do golpe militar de 1964, em 2004, e os 30 anos da 

implementação da Lei de Anistia, em 2009. Estas datas fizeram com que houvesse 

um aumento nas mobilizações que visavam uma reavaliação dos fatos ocorridos 

durante a ditadura. Inicialmente, essas mobilizações eram organizadas por 

organizações compostas por familiares de mortos e/ou desaparecidos durante o 

Regime, em decorrência ou não de suas lutas atuais no campo da política. 
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 No ano de 2010, o Brasil foi condenado, pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, pela sua omissão em relação a apuração dos crimes cometidos por 

agentes do Estado durante a ditadura, o que elevou a busca pela memória e a 

verdade, a uma questão também, de busca por justiça a todos aqueles que sofreram 

no passado e, ainda sofrem no presente, os efeitos das atrocidades às quais foram 

expostos pela ditadura brasileira. Ainda segundo Padrós (2012, p.68), devemos 

destacar “a dimensão histórica da luta pela Verdade e pela Justiça, implícita na 

produção de conhecimento sobre os eventos do processo histórico das ditaduras de 

segurança nacional”, pois, há que se constatar a gravidade das ações praticadas, para 

que a justiça possa se pronunciar, de forma a tratar como repulsivos, os atos que 

atentem contra a integridade da pessoa humana. Esse posicionamento da justiça, 

como também a socialização desses fatos, contribuem para a formulação, por parte 

da população, do conhecimento dos fatos e, também, da elaboração de um senso 

crítico a respeito dos acontecimentos do passado recente do país. 

 Padrós (2012, p. 69) ainda afirma que a dimensão política acerca do problema 

também deve ser considerada, posto que se deve “analisar as estruturas políticas 

surgidas ou alteradas para assumir outros roles que aqueles originários”, ou seja, para 

que se possa perceber como funcionava a política da segurança nacional, proposta 

pela ditadura, na qual, pessoas que deveriam proteger a população, acabaram por 

feri-la, física, social e psicologicamente. Assim, a dimensão política proporciona 

questionamentos acerca dos conceitos de democracia e ditadura, como também 

problematiza os papéis das instituições públicas perante a sociedade. O autor 

consegue ainda diagnosticar uma dimensão pedagógica para essa retomada da 

memória, quando menciona que um encontro de gerações é proporcionado pelas 

políticas da memória, cujas pretensões são a superação de eventos sociais 

traumáticos. Segundo Padrós (2012, p. 70), muitas vezes, além de o governo não 

propor a execução de políticas da memória, ele ainda promove políticas do 

esquecimento, tais como: 

 

Sonegação de informação; difusão de informações ambíguas; imprecisão 
conceitual; relativização da violência irradiada contra a população; 
apagamento das responsabilidades dos crimes estatais; e a reafirmação de 
justificativas como a teoria dos dois demônios, ou da tese da ditabranda. 
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 Segundo o autor, esses aspectos contribuem para que o passado recente do 

país caia no esquecimento, deixando aqueles que não viveram durante a ditadura na 

ignorância de seu passado, das experiências as quais seus pais ou avós tiveram, 

ficando, portanto, alheios à própria história, à própria identidade.  

 Pelo tempo que se demorou para o início da apuração dos crimes cometidos 

durante a ditadura e pela forma como o governo tratou os crimes e quem os cometia, 

até o final do século XX, podemos dizer que, no Brasil, houve sim a implementação 

de políticas de apagamento, e que estas foram iniciadas ainda no final da ditadura 

com a Lei de Anistia, assinada pelo presidente militar João Figueiredo, em 1979. Além 

das dimensões citadas, Padrós (2012) também aponta as dimensões ética e social da 

busca pela verdade e pela justiça por meio da memória.  

 O autor assevera quanto à ética, que esta se dá no âmbito do livre arbítrio da 

população em indagar e se posicionar da forma que acredita correta acerca dos crimes 

e das condutas adotadas pelos agentes do estado. Quanto à social, o autor a relaciona 

à existência de muitas formas de manifestações autoritárias estarem ocorrendo na 

atualidade, segundo ele, esta é uma herança do “entulho autoritário”, deixado pela 

ditadura militar brasileira. A impunidade daqueles que cometeram crimes configura-se 

como sendo a maior dessas heranças. Segundo o autor, “de nada adiantarão marcas 

de memória e Comissões da Verdade se não ocorrer, simultaneamente, uma 

apropriação de tudo isto por crescentes setores da população” (PADRÓS, 2012, p.72). 

 Dito isto, inferimos que a implementação de algumas medidas para o 

reestabelecimento da memória no presente, como por exemplo, a criação de museus 

e memoriais não é suficiente para promover a reconciliação das vítimas de violações 

de direitos humanos com aquele que praticou os crimes de lesa humanidade, apesar 

de serem importantes no processo de recontação da história e da instauração dos 

fatos do passado no presente. Isso ocorre porque, sem a apropriação efetiva dessas 

memórias, podem haver influências de fatores como a política e o momento social no 

recebimento das memórias dos fatos acerca da violação de direitos na ditatura. 

Destarte, organizações como as comissões da verdade não seriam eficazes sem a 

execução de ações que contribuam para a significação dessas iniciativas perante a 

sociedade, para que seja revertida a situação de omissão imperante por mais de trinta 

anos no Brasil.  

 Seguindo essa perspectiva, podemos dizer que há uma necessidade de se 

sensibilizar, principalmente, as novas gerações acerca dessas memórias, para evitar 



64 
 

desvios de interpretação ou possíveis distorções sobre o porquê da importância de se 

trazer para o presente a história recente do país, como forma de, também, ressignificar 

o presente. Isso acontece porque, ao mesmo tempo em que as atrocidades cometidas 

no estado de exceção são rememoradas, políticas contra a violência e violação de 

diretos são instauradas. 

 Durante anos o Estado manteve-se abstinente no que diz respeito ao resgate 

da memória, mantendo-a no esquecimento, privando assim, as novas gerações, do 

acesso a sua própria história. No entanto, o esforço de familiares e vítimas do regime 

militar de governo manteve viva a memória dos fatos, o que, com o passar dos anos, 

atraiu também novas pessoas à busca pela memória, fazendo com que muitas 

organizações de apoio a vítimas e familiares surgissem, até a instituição da CNV/Brasil 

em 2012. 

 Maeso (2011) afirma que as comissões da verdade estabelecem um regime de 

justiça, cujo principal objetivo é a denúncia pública de atos de violência e da acusação, 

por parte das vítimas, daqueles que cometeram crimes de lesa-humanidade. Segundo 

Gomes (2009, p.1): 

 

A definição do que se entende por crime contra a humanidade (ou crime de 
lesa-humanidade) foi dada, pela primeira vez, pelos Princípios de 
Nuremberg (de 1950), aprovados pela ONU, que contam (no plano 
internacional) com o status de ius cogens (direito cogente, imperativo). 
Praticamente todos os tribunais penais internacionais assim como a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos admitem tais princípios como 
integrantes do ius cogens (do direito internacional cogente ou imperativo). 
[...] são crimes contra a humanidade: o assassinato, o extermínio, a 
escravidão, a deportação e qualquer outro ato desumano contra a 
população civil, ou a perseguição por motivos religiosos, raciais ou políticos, 
quando esses atos ou perseguições ocorram em conexão com qualquer 
crime contra a paz ou em qualquer crime de guerra. 

  

Dessa maneira, podemos classificar os crimes cometidos por agentes do 

Estado durante a ditadura militar no Brasil, como crimes de lesa-humanidade, pois, 

durante o regime, os agentes praticavam todas as atrocidades citadas alegando um 

plano de segurança nacional. Segundo o autor, os crimes dessa natureza têm 

“jurisprudência universal”, ou seja, nos casos de violações de direitos, países que 

integram às Nações Unidas têm o dever de perscrutar e levar à justiça todos os 

crimes cometidos contra a humanidade, assim como seus praticantes. Configuram-

se como crime desta ordem todos aqueles que envolvam atos desumanos, tais como 

assassinatos, desaparecimento de pessoas, violências sexuais, que ocorram em um 
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período de exceção ou durante lutas armadas, praticados pelo Estado contra a 

população, de forma organizada e sistemática. Dessa maneira, podemos afirmar que 

as comissões da verdade, em especial a CNV/Brasil, aqui colocada em estudo, por 

meio dos testemunhos das vítimas de violações de direitos na infância, trazem como 

objetos centrais de suas colocações, os crimes de lesa-humanidade. 

Ainda sobre as comissões da verdade, Maeso (2011, p. 591) afirma que 

 

em processos como os da CV, as verdades que podem ser produzidas serão 
sempre parciais, assim como sua legitimidade, sendo uma questão 
relacionada não tanto com a divergência de experiências e subjetividades que 
as tecnologias do testemunho são capazes de coletar, mas sim com as 
relações de poder em que todos os atores estão imersos e que condicionaram 
o estabelecimento de certas narrativas e suas verdades como estruturas 
dominantes de interpretação (Tradução nossa).3   

  

 Dessa maneira, as interpretações feitas acerca dos testemunhos deverão levar 

em consideração as relações de poder envolvidas na produção desses discursos. A 

autora afirma também que as CV têm uma função de evitar uma crise de interpretação 

na representação feita pela população acerca dos atos que violam direitos e que essa 

capacidade se deve aos profissionais que nelas atuam, estes são de áreas como o 

direito e as ciências sociais. Dessa maneira, as comissões realizam um trabalho de 

“amortização” da representação dos atos de violação, assumindo a relação de 

complementariedade entre as verdades jurídica e histórica, ou seja, entre os saberes 

legais, jurídicos e sócio-históricos, incluindo nessa perspectiva, também os direitos 

humanos. Assim sendo, as comissões dão voz àqueles que, por anos, foram 

ignorados pelo Estado e pela sociedade, primeiro pela censura e repressão do 

governo militar, depois pelo silêncio imposto pelo Estado à sociedade, acerca do que 

aconteceu durante a ditadura. 

 Acerca das Comissões da verdade, Maeso (2011, p. 600), defende que estas 

atuam como um “espaço político moldado pelas fissuras históricas”, ou seja, um 

espaço no qual as populações mais afetadas pela violência do Estado em situações 

                                                           
3 en procesos como las CV las verdades que pueden ser producidas serán siempre parciales, lo 
mismo que su legitimidade, siendo ésta uma cuestión relacionada no tanto com la divercidad de 
experiencias y subjetividades que las tecnologias del testemonio son capaces de recoger, sino más 
bien con las relaciones de poder em las que todos los actores están inmersos y que han condicionado 
el establecimiento de ciertas narrativas y sus verdades como marcos de interpretación dominantes 
(MAESO, 2011, p. 591). 
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de exceção e o Estado podem se relacionar, havendo também um processo de 

despolitização das vítimas no momento das tomadas de testemunhos.   

 No dia do lançamento da Lei que instituiu a Comissão Nacional da 

Verdade/Brasil, no Palácio do Planalto, a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff 

(Apud GUGLIANO, 2014) proferiu essas palavras sobre a importância da verdade e 

achamos que esta seria de grande representação para este estudo, posto que, 

corrobora com o que acreditamos sobre a verdade acerca do nosso passado.  

 

A ignorância sobre a história não pacifica. Pelo contrário, mantém latentes 
mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a apaziguar. O Brasil merece 
a verdade, as novas gerações merecem a verdade, merecem a verdade 
factual também aqueles que perderam amigos e parentes. O Brasil não pode 
se furtar a conhecer a totalidade de sua história.4 

   

 Assim, concebemos que o conhecimento desse passado se faz importante para 

a produção do nosso presente e do futuro, pois, um povo sem história é um povo sem 

identidade, haja vista que elas são construídas por meio das memórias dos sujeitos, 

ao mesmo tempo em que são reveladoras do confronto entre formações discursivas 

de certos momentos históricos. Seguindo este prisma, um sujeito só o é perante as 

práticas sociais, por isso, não se pode desvincular o sujeito das relações sociais, ou 

seja, da história e do discurso.  

 

3.3 OS DIREITOS HUMANOS E AS COMISSÕES DA VERDADE:  MEMÓRIA E 

BIOPODER  

  

 A busca pela memória e pela verdade nas comissões da verdade ultrapassam 

os limites impetrados pela lei, para penetrar numa perspectiva da história e, também, 

dos direitos humanos. Em 10 de setembro de 1948, três anos após o término da 

segunda grande guerra, ainda com as memórias das atrocidades da guerra em 

evidência no mundo inteiro, representantes dos diversos países que compõem as 

Organizações das Nações Unidas (ONU) se reuniram em uma assembleia na França 

com a finalidade de proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje, 

                                                           
4 Enunciado extraído do texto Em nome da Verdade, Reproduzido do suplemento “Eu&Fim de Semana” 
do Valor Econômico, 28/11/2014, Por Monica Gugliano. Disponível em http://www.cnv.gov.br/textos-
do-colegiado/600-em-nome-da-verdade.html. Acesso em 10 de outubro de 2017. 
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passados quase 70 anos deste feito histórico, a declaração ainda se encontra em 

vigência e é a Lei que protege os homens contra os crimes de lesa-humanidade, além 

de ter servido de inspiração para o estabelecimento dos direitos fundamentais em 

diversos países, cujas democracias foram ou não instituídas recentemente.  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (2012, p.2), doravante DUDH, 

inicia seu preâmbulo fazendo a seguinte consideração: “o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”, 

considerando esse aspecto, todo ser humano deve ser respeitado e honrado como 

ser merecedor de liberdade, paz e justiça, haja vista que assim o nasce, 

independentemente de gênero, cor, raça, religiosidade ou qualquer outro fator social 

que o diferencie de outras pessoas, corroborando com o que diz o artigo primeiro da 

DUDH (2012, p.4): “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos; 

são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade”, admitiu-se que todos os seres humanos tem direitos iguais e 

que estes devem ser propagados amplamente para que sejam respeitados por todos 

na sociedade, já que considerar que uma raça ou religião, por exemplo, seja superior 

a outras pode causar conflitos que poderiam levar à extinção da humanidade.  

 Se todos os homens têm o direito à liberdade e à justiça para a promoção da 

paz, podemos dizer que a memória também constitui um direito fundamental humano, 

pois esta, em casos como os das Comissões de Verdade, pode promover a justiça e 

a reconciliação da população com o estado, promovendo uma harmonia social, que é 

o que prega a DUDH e que podemos inferir pelo seguinte enunciado, presente na 

Declaração (2012, p. 12), no artigo XXII:   

 

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança 
social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 
acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade. 

  

 Dessa forma, por tratar-se de um aspecto que contribui para a construção dos 

sujeitos sociais e suas identidades, a memória é tratada, neste estudo, como um 

direito fundamental do homem, haja vista que os fatos do passado constroem o sujeito 

do presente, por meio da memória. Nessa perspectiva, a memória constitui parte 

significativa dos direitos humanos, tanto no aspecto civil quanto no político, isto porque 
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os estudos da memória perpassam os limites do material, adentrando por questões 

imateriais como a ética e a moral de gerações passadas, presentes e futuras. Desse 

modo, a memória deve ser 

 

Tratada como política pública de gestão histórica passada, presente e futura, 
contribuindo no processo didático-pedagógico de ensino e de aprendizagem 
da cidadania e da República, assim como suas instituições democráticas e 
representativas, para que se possa compreender o ocorrido, e, com tal 
esclarecimento, formatar opinião pública proativa em favor de práticas sociais 
civilizatórias e emancipatórias de todos, inclusive para que aqueles tempos 
não voltem mais (LEAL, 2012, p.8). 

  

 O autor defende que a memória dos atos violentos ocorridos na ditadura deve 

ser trazida para o presente, e que a lembrança deles no presente contribui para que 

as novas gerações estejam cientes da história daqueles que os antecederam, 

portanto, de sua própria história. Então, o conhecimento do passado é fundamental 

para que se construa seus próprios preceitos sobre os fatos ocorridos. O autor 

também reafirma a importância da memória no tocante às relações entre passado e 

presente, quando defende que eles são condicionados um ao outro, posto que o 

sujeito do presente assume o que Foucault (2007) chama de posição sujeito, também 

pela sua tradição, ou seja, pela história de seus familiares, pelo que fizeram e 

representaram para a sociedade e como esses feitos são transmitidos à família 

discursivamente. Isto porque, para Leal (2012, p.9) as “estratégias que promovem a 

compreensão dos fatos ocorridos no passado, e, quiçá presente, suas consequências 

e soluções estão associadas ao trabalho de memória coletiva e fortalecimento 

comunitário”. 

 É nessa perspectiva que o dever da memória adentra ao campo do que Michel 

Foucault (2005; 2008) denomina “Biopoder”, pois, a memória passa a ser tratada pelo 

governo como uma política pública, portanto, uma política governamental que visa o 

bem-estar da população. Para seguirmos com as nossas discussões acerca dos 

testemunhos aqui analisados e suas relações com os direitos humanos, algumas 

considerações sobre biopoder e direitos humanos se fazem necessárias.  

 Foucault (1999; 2008) estabelece o conceito de biopoder. Levando em 

consideração a etimologia da palavra formulada pelo autor, “bio” significa vida, 

portanto, biopoder pode ser considerado o poder que se estabelece em relação à vida, 

por, ou o poder sobre a vida. Foucault (1999, p. 285/286), afirma que o biopoder 

constitui “a tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de 



69 
 

estatização do biológico ou, pelo menos, uma certa inclinação que conduz ao que se 

poderia chamar de estatização do biológico”, ou seja, nessa tecnologia de poder há 

uma apropriação dos aspectos biológicos do homem, da espécie humana em si.  

 No entanto, essa nova tecnologia de poder abrange, segundo Foucault, fatores 

que vão além do poder disciplinar, abordado pelo autor em Vigiar e Punir (1975), por 

exemplo. Esta não é uma técnica de poder por meio da dominação, mas sim, pela 

regulamentação. Entretanto, ambas as técnicas existem simultaneamente, posto que 

a regulamentação integra de maneira modificadora a disciplinar e, funcionam sob 

perspectivas completamente diferentes, haja vista que as técnicas disciplinares dizem 

respeito ao “homem-corpo”, ou seja, à vida do homem propriamente dita, e as técnicas 

regulamentadoras dissertam acerca do homem enquanto ser vivo. Segundo Foucault 

(1999, 288-289), “a disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em 

que essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser 

vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos”, a disciplinarização dos corpos 

ou “corpos dóceis”. 

 Foucault (1999) nos informa que, quando do seu surgimento, as técnicas da 

biopolítica se preocupavam com os processos inerentes aos nascimentos e óbitos, ou 

seja, a fecundidade das populações, e, posteriormente, essa preocupação passou a 

abranger outros fatores tais como a política e a economia. Para o autor (1999, p. 290), 

esses fatores “constituíram os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de 

controle dessa biopolítica”, todos voltados à população, tratando dessas temáticas 

como problemas políticos, biológicos, científicos e de poder. Foucault (2008, p. 3) 

afirma que 

 

essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, o 
conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, 
constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa 
política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder. Em outras 
palavras, como a sociedade, as sociedades ocidentais modernas, a partir do 
século XVllI, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que o 
ser humano constitui urna espécie humana. É, em linhas gerais, o que chamo, 
o que chamei, para lhe dar um nome, de biopoder.  

  

 Para o autor, os mecanismos que levam em consideração aspectos peculiares 

da espécie humana ou de uma parcela dessa espécie, que possa ser considerada 

“população”, tomando como relevantes as características biológicas do homem, 

podem ser considerados mecanismos de biopoder. Dessa forma, podemos dizer que 
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a biopolítica trata de fatos que ocorrem com uma determinada população em um 

período específico e que visam o bem-estar dessa população, regulamentando sua 

vida em sociedade, fixando também certo “equilíbrio”, para que se mantenha uma 

“média”, ou seja, para “otimizar, se vocês preferirem, um estado de vida: mecanismos 

como vocês veem, não como mecanismos disciplinares, destinados em suma a 

maximizar forças e extraí-las, mas que passam por caminhos inteiramente diferentes” 

(FOUCAULT, 1999, p. 294). Assim, o autor estabelece que as tecnologias da 

biopolítica, ou o biopoder busca fatores que regulamentam a vida do homem em 

sociedade, e, não mecanismos que dominam ou disciplinam o homem, na perspectiva 

de seu corpo.  

 Assim sendo, podemos afirmar que o biopoder trata-se de um poder exercido 

sobre a vida do homem e os problemas que estes enfrentam ou podem enfrentar na 

sociedade. Mas então, o que seria o poder? Ainda seguindo os preceitos de Foucault 

(2008), compreendemos o poder como sendo resultado das relações entre os 

chamados mecanismos de poder que são inerentes a toda vida em sociedade, dessa 

maneira, o poder não é uma “coisa”, um objeto ou sentimento que pode ser de uma 

pessoa específica ou advindo de um fator biológico, como por exemplo, a força física, 

o poder constitui-se de procedimentos que constroem uma espécie de teoria do poder, 

na qual estão envolvidos, além do homem, os fatores sócio-históricos que fazem parte 

se sua formação enquanto sujeito social, e que, por consequência, contribuem para a 

fixação e produção de suas posições sujeitos perante àqueles que o cercam, isto 

porque, 

 

o poder não se funda em si mesmo e não se dá a partir de si mesmo. Se 
preferirem, simplificando, não haveria relações de produção mais- ao lado, 
acima, vindo a posteriori modificá-las, perturbá-las, tomá-las mais 
consistentes, mais coerentes, mais estáveis mecanismos de poder 
(FOUCAULT, 2008, p. 4). 

  

 Pensando dessa forma, inferimos que o poder nasce das relações sociais, já 

que, como afirmou o autor, não existe em si mesmo. Então, o poder é um construto 

do social, produzido por meio de mecanismos encontrados nos meios sociais aos 

quais os sujeitos estão expostos, tais como instituições, como a família e a escola, por 

exemplo, ou em qualquer meio social em que haja algum meio de subordinação, 

proveniente de relações hierárquicas, identitárias etc., em momentos, lugares e 

populações específicos.  
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 Para Adorno (1996, p. 57), “o poder produz um saber capaz de assegurar e de 

reiterar o mecanismo de sua própria produção: podemos assim falar de uma 

verdadeira produção do poder na qual o saber desempenha um papel motor”. O autor 

estabelece assim, uma relação entre o poder e o saber, assim como há uma relação 

entre estes e as posições que os sujeitos ocupam na sociedade. Dessa maneira, o 

sujeito empodera-se na medida em que possui determinado saber e, por isso, ocupa 

uma posição específica no meio social.  

 Passemos agora ao estudo de outros dispositivos analíticos que também 

corroborarão com a análise dos testemunhos da CNV, enquanto produtores de 

subjetividades e verdades sobre os sujeitos, por meio da memória. 

 

3.4 O TESTEMUNHO NA CONSTRUÇÃO DA VERDADE 
 

Nesta pesquisa, consideramos o testemunho como técnica de materialização 

da verdade. Isto porque o testemunho, no contexto da CNV, desempenha, em relação 

à verdade, um caráter de dupla e inseparável função: ele permite um encontro do 

sujeito com  a sua verdade e desse sujeito com a verdade histórica, em um processo 

no qual o confronto de memórias contribui para o reencontro com o passado e suas 

diferentes versões históricas e o gesto de inscrição de uma outra história – aquela que 

registra a experiência do vivido. De acordo com Batista e Sarmento-Pantoja (2014, p. 

3-4):  

 

Os estudos sobre o testemunho formam um campo vasto de investigação, 
por lidarem com uma matéria cara a diferentes áreas que é a memória, mais 
precisamente a rememoração e narração de um fato selecionado em razão 
de sua excepcionalidade. Portanto, denominamos por testemunho, grosso 
modo, o depoimento e/ou a fala de alguém, comumente, em juízo, ou seja, 
uma fala construída a partir da recuperação da lembrança de um evento 
importante para o indivíduo que dá seu testemunho e/ou para o grupo ao qual 
ele pertence (testemunho jurídico). Tal fala é caracterizada por primar pela 
veracidade e precisão do que é dito, devido à peculiaridade e à importância 
do fato apresentado.  

 

Dessa forma, podemos vincular o critério de veridição dos testemunhos a partir 

de uma ordem ética, um acordo que se estabelece entre os sujeitos de somente 

dizerem a verdade, pois o testemunho ou o que se diz num testemunho deverá poder 

ser mantido no tempo, portanto, deverá poder ser verificado a qualquer momento.  
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Para que haja liberdade no ato de testemunhar, de dizer a “verdade”, é preciso 

que haja a liberdade para tanto, daí a relevância do fato de os testemunhos serem 

tomados preferencialmente pela oralidade, posto que há mais espontaneidade, 

portanto, menos “policiamento” do que no discurso escrito, por exemplo, o que pode, 

de certa forma, abrir precedente para a autocensura na hora de testemunhar. Dessa 

forma, os testemunhos são oralizados e escutados, mantendo os traços específicos 

ligados à estrutura de troca entre aquele que o dá e o que o recebe: em virtude do seu 

caráter reiterável.  

Para Gagnebin (2004), há dois tipos de testemunhas: aquela que de fato 

presencia e/ou participa do ocorrido e aquela que ouve os relatos de alguém que o 

fez. Nessa perspectiva,  

 

a testemunha não seria somente aquele que viu com os próprios olhos [...], a 
testemunha direta. Testemunha também seria aquele que não vai embora, 
que consegue ouvir narração insuportável do outro e que aceita que suas 
palavras reagem a história do outro [...] somente essa retomada reflexiva do 
passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar 
uma outra história, a inventar o presente (GAGNEBIN, p.91, 2004) 

 

Dessa forma, podemos dizer que o objetivo principal do testemunho é evitar a 

repetição de fatos traumáticos do passado, trazendo-o para o presente por meio da 

rememoração, da lembrança individual de quem presenciou os fatos ou ouviu relatos 

destes de forma plena. 

Das problemáticas do testemunho e da testemunha, surge a discussão acerca 

da verdade dos sujeitos, e de como essas verdades são produzidas por meio das 

relações de poder e de saber na sociedade. No entanto, partindo do enfoque 

discursivo, o poder ou as relações de poder devem ser apreciados sob a ótica das 

estratégias de enfrentamento, das lutas, pois, a melhor maneira de se compreender 

como o poder funciona é analisando de que forma as resistências a esse poder 

ocorrem.  

 Os testemunhos adquirem extrema relevância quando há privações de direitos 

humanos envolvidas. No caso, dos testemunhos das “crianças subversivas” aqui 

analisados, estes servem para demonstrar que nem mesmo as crianças foram 

poupadas da violência do Regime e que as experiências da infância dessas pessoas 

influenciam nos seus modos de subjetivação do presente, o que nos faz crer que as 

memórias do vivido não ficam no passado, elas se atualizam no presente e interferem 
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diretamente na produção desses sujeitos, principalmente, levando em consideração o 

fato de que essas pessoas que deram seus depoimentos à CNV, já adultas, eram 

apenas crianças quando vivenciaram os fatos, portanto, encontravam-se em período 

de formação de suas identidades. Sobre a situação testemunhal, Seligmann-Silva 

(2008, p.69) afirma que, 

 

na situação testemunhal o tempo passado é tempo presente (Mais um 
paralelo, aliás, com a cena psicanalítica e sabemos que Freud buscou várias 
metáforas ao longo de sua vida, como a da câmara fotográfica, um campo 
geológico e o bloco mágico, para exprimir este elemento paradoxal da 
temporalidade psíquica concentrada em um mesmo topo.). Mais 
especificamente, o trauma é caracterizado por ser uma memória de um 
passado que não passa. 

 

Dessa forma, a memória traumática permanece no presente das vítimas e 

interfere nas suas constituições enquanto sujeitos, haja vista que estas se instalam no 

presente. Mas, em que consiste então essa figura relevante para todos os sujeitos que 

passaram por situações extremas, no caso da nossa pesquisa, da ditadura militar? 

Sobre o conceito de testemunho e sua importância, Batista e Sarmento-Pantoja (2014, 

p. 03-04) explicitam: 

 

Denominamos por testemunho, grosso modo, o depoimento e/ou a fala de 
alguém, comumente, em juízo, ou seja, uma fala construída a partir da 
recuperação da lembrança de um evento importante para o indivíduo que dá 
seu testemunho e/ou para grupo ao qual ele pertence.  

  

Admitimos que o testemunho nada mais é do que o depoimento de alguém 

acerca de um fato vivenciado ou de alguma forma sabido por meio de outrem, levando 

em consideração, não apenas o fato narrado, mas também, nesta pesquisa 

especificamente, abordamos como relevante, os efeitos dessas experiências nos 

sujeitos. A sociedade moderna tem se preocupado muito com o apagamento de suas 

memórias, ou seja, com perda da memória instituída socialmente e, cristalizada como 

parte de sua cultura, daí a valorização recente do testemunho e o reconhecimento de 

sua importância para a construção de suas identidades, nesse momento em que as 

subjetividades estão em evidência, já que este atua tanto na cultura quanto nas 

manifestações ideológicas dos sujeitos sociais. De acordo com Sarlo (2007, p. 12):   

 

Lembra-se, narra-se ou se remete ao passado por um tipo de relato, de 
personagens, de relação entre suas ações voluntárias e involuntárias, abertas 
e secretas, definidas por objetivos ou inconscientes; os personagens 
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articulam grupos que podem se apresentar como mais ou menos favoráveis 
à independência de fatores externos a seu domínio. Essas modalidades do 
discurso implicam uma concepção do social e, eventualmente, também da 
natureza. Introduzem um tom dominante nas "visões de passado".  

  

Assim, é possível afirmarmos que o testemunho, apesar de ser uma narrativa 

de uma experiência individual, também é forjado no meio social. Ele é visto pela autora 

como uma matéria-prima que deverá servir de base para uma reação daqueles que a 

leem ou ouvem, para uma complementação do discurso, posto que o que foi dado não 

o foi de forma completa. Pensando dessa forma, percebemos que é impossível 

representar de forma fidedigna o que uma experiência significou para um sujeito, por 

meio unicamente do seu relato individual, pois, “não é o sujeito que se restaura a si 

mesmo no testemunho do campo, mas é uma dimensão coletiva que, por oposição e 

imperativo moral, se desprende do que o testemunho transmite” (SARLO, 2007, p. 

36), por isso que todo testemunho necessita de uma “creditação” que, muitas vezes, 

só pode ser encontrada no meio social, por meio do discurso do outro. Portanto, 

afirmamos que a presença do testemunho está condicionada à presença da 

experiência e que não há experiência sem a narração, pois, de acordo com Sarlo 

(2007), a linguagem proporciona a liberdade da qual a experiência necessita para o 

estabelecimento de uma temporalidade na sociedade. 

 Maeso (2011, p. 594) afirma que as tomadas de testemunhos pelas comissões 

da verdade e os seus trabalhos na interpretação desses testemunhos constituem “um 

processo de desestabilização das relações de poder historicamente produzidas” na 

sociedade, já que o conhecimento dos fatos traz consigo os poderes para agir perante 

a sociedade, dessa maneira, o saber produz o poder, isto porque, as relações de 

poder são responsáveis por ditar ou produzir as narrativas e, também, os silêncios de 

forma a legitimá-los. Destarte, os testemunhos, de um modo geral, têm importância 

como operador da cultura e da ideologia daqueles que os produzem, sendo assim, um 

elemento que ultrapassa os limites do contexto jurídico, o que não faz dos mesmos 

narrativas sem credibilidade, haja vista que tanto a história oral, quanto as narrativas 

das experiências dos sujeitos, dão aos testemunhos de crimes de lesa-humanidade 

uma confiança, devido ao seu valor reparativo e reconciliador para as vítimas que 

contribuem para o reestabelecimento de suas identidades, portanto, ao seu caráter 

afetivo e social.  Sendo assim, os testemunhos se transformam em símbolos de 

verdade, atuando com vigor e importância na reconstrução dos fatos do passado.  
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Para Sarlo (2007, p.20/21), “vivemos uma época de forte subjetividade e, nesse 

sentido, as prerrogativas do testemunho se apoiam na visibilidade que "o pessoal" 

adquiriu como lugar não simplesmente de intimidade, mas de manifestação pública”.  

Isto porque, no processo de construção, como também no de interpretação desses 

testemunhos, considera-se os aspectos políticos, históricos e ideológicos em volta dos 

quais o enunciado foi produzido, e esses fatores, aliados à situação comunicativa, que 

é a de testemunhante em um processo de reconstrução da história, é que fazem dos 

testemunhos elementos confiáveis e fidedignos. Portanto,  

 

a memória é um bem comum, um dever (como se disse no caso europeu) e 
uma necessidade jurídica, moral e política. Além da aceitação dessas 
características, é bem difícil estabelecer uma perspectiva que se proponha 
examinar de modo crítico a narração das vítimas. Se o núcleo de sua verdade 
deve ser inquestionável, também seu discurso deveria ser protegido do 
ceticismo e da crítica. A confiança nos testemunhos das vítimas é necessária 
para a instalação de regimes democráticos e o enraizamento de um princípio 
de reparação e justiça (SARLO, 2007, p. 47). 

 

Pensando dessa maneira, podemos afirmar que os testemunhos configuram-

se como principais elementos para a recontação da história e também para a 

reconciliação entre vítimas e Estado, propostas pela CNV/Brasil, isto porque, além de 

trabalhar para a definição do que de fato pode ser considerado como violação de 

direitos humanos, a comissão também estabelece uma legitimidade das perspectivas 

ética e política, contribuindo, dessa maneira, para a construção das verdades dos 

sujeitos. Isto posto, os testemunhos devem ser considerados como uma oportunidade 

histórica de se dizer a verdade, há muito tempo ocultada, como meio de atribuir o 

devido valor a um passado fustigado pela repressão militar. Portanto, os testemunhos 

dados à CNV funcionam como elementos de reconhecimento por toda a dor e 

sofrimento provocados pelo Estado opressor na parcela da população que não se 

calou perante a supressão da democracia, ou, como as vítimas cujos testemunhos 

analisamos nesta pesquisa, que foram por familiares envolvidos na militância ou 

ainda, usados como moeda de troca para a obtenção de informações em centros de 

tortura mantidos pelo Governo militar. 

Nesse sentido, podemos dizer que os testemunhos da Comissão Nacional da 

Verdade/Brasil, aqui postos à análise e interpretação, constituem um fator bastante 

relevante para o esquecimento dos ressentimentos, a reconciliação das vítimas com 

o Estado, de uma reparação das violências sofridas na ditadura e, também, do 
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fortalecimento da democracia e dos ideais de liberdade, verdade e justiça cultivados 

nesse tipo de regime governamental. Assim, além de servir como meio de restauração 

do passado, os testemunhos dados às comissões também têm papel importante no 

processo de transição democrática, pelo qual passam países que têm em sua história 

situações de guerra ou estado de exceção, como é o caso do Brasil. A intenção 

principal dos testemunhantes é a de que a história não se repita e as atrocidades 

vivenciadas não voltem a acontecer. Dessa maneira, o "nunca mais", tão almejado por 

todos que deram seus testemunhos à CNV e pelos que compuseram a Comissão, 

pode acontecer, quando a sociedade tiver conhecimento dos fatos ocorridos na 

Ditadura, pois, “não é uma conclusão que deixa para trás o passado, mas uma decisão 

de evitar, relembrando as repetições” (SARLO, 2007, p. 20). 

 

3.5 A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO, TESTEMUNHOS E O DIREITO À VERDADE PELA 

MEMÓRIA. 

 

 As memórias dos fatos traumáticos devem ser vistas, segundo Leal (2012), sob 

duas perspectivas diferentes e que se complementam: uma responsável por narrar os 

fatos, o que realmente aconteceu; e a outra voltada para o campo da moral, que visa 

identificar os motivos que levaram ao acontecimento dos fatos. Para o autor,  

 

a primeira supõe um processo de investigação do passado e conhecimento 
dos fatos, identificando quem foram os atores que participaram disto e de que 
forma o fizeram, as consequências e as medidas que foram tomadas a 
respeito. Já a segunda requer todo um processo de envolvimento e 
interlocução social, político e educativo, a partir do que se criam as condições 
à superação e ao aprendizado compromissado à democracia (LEAL, 2012, 
p.11). 

 

Os testemunhos das vítimas de violência na infância se inserem como um efeito 

de verdade, que pode ser confirmado, em razão da importância do fato apresentado, 

para a sociedade em geral, por meio da reescrita da história, e para um determinado 

grupo social, no caso, as vítimas da ditadura e seus familiares, para a  constituição 

ética de suas verdades, pois, parte do pressuposto do “eu estava lá”, portanto, foi 

sujeito ativo no fato, e estes fatos pertencem a um período de transição de um regime 

ditatorial para um democrático. O referido período é denominado de Justiça 

Transicional, e tem por objetivo o reconhecimento das vítimas e a promoção da 

reconciliação para a instauração da democracia. 
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Em períodos pós-ditadura ou pós-guerra existe a necessidade da revelação da 

verdade sobre os fatos ocorridos durante o período, principalmente quando envolve 

violações graves aos direitos humanos, como é o caso do período ditatorial brasileiro. 

No período de transição de um sistema ditatorial para um democrático ocorre a 

chamada Justiça de Transição ou Transicional. De acordo com Santos (2010, p.130), 

  

O termo transitional justice (justiça de transição) foi cunhado pela professora 
de direito Ruti Teitel em 1991, referindo‑se aos processos de transformação 
política e jurídica nos contextos de transições para as “novas democracias” 
na América Latina e na Europa do Leste.  

 

Dessa maneira, podemos afirmar que a Justiça de Transição consiste numa 

dedicação à promoção da paz depois de um período de conflito ou estado de exceção, 

nos quais há, efetivamente, a prática de graves violações dos direitos humanos, como 

ocorreu no Brasil durante os governos militares que sucederam o golpe de 1964. Além 

de contribuir para a instauração da paz e para a apuração de crimes cometidos, a 

Justiça de Transição também objetiva, segundo Paul Van Zyl (2011, p. 47),  

 

[...] processar os perpetradores, revelar a verdade sobre crimes passados, 
fornecer reparações às vítimas, reformar as instituições perpetradoras de 
abuso e promover a reconciliação. O que foi mencionado anteriormente exige 
um conjunto inclusivo de estratégias formuladas para enfrentar o passado 
assim como para olhar o futuro a fim de evitar o reaparecimento do conflito e 
das violações.  

 

Portanto, a Justiça Transicional tem ainda como função evitar a repetição de 

fatos traumáticos do passado no presente e no futuro, e, para tanto, estabelece um 

conjunto de estratégias que abrangem, além da constituição da paz, métodos que 

atendam às ânsias e clamores das vítimas, e que viabilizem a reconciliação, e 

restaurem as estatais ao ponto de reordenarem o Estado de Direito.  

O autor (VAN ZYL, 2011, p. 51) defende que: 

 

Os processos também podem auxiliar a restabelecer a confiança entre os 
cidadãos e o Estado demonstrando àqueles cujos direitos foram violados que 
as instituições estatais buscam proteger e não violar seus direitos. Isso pode 
ajudar a reerguer a dignidade das vítimas e diminuir seus sentimentos de 
raiva, marginalização e afronta. No entanto, é importante reconhecer e aceitar 
que o julgamento só pode, em todos os casos, ser uma resposta parcial no 
processo de enfrentar a violação sistemática dos direitos humanos.  
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Isto se dá devido ao fato de muitos criminosos, nos períodos de transição, não 

terem sido responsabilizados perante a Lei pelos crimes cometidos, o que ocorre no 

caso brasileiro, devido a Lei de Anistia. Dessa forma, a jurisprudência de transição 

torna-se restrita, limitada, haja vista também que seria impossível sanar de fato e de 

direito as dores provocadas pelas violências da ditadura. Nessa perspectiva, o Estado 

pede desculpas aos cidadãos que estiveram envolvidos na luta pela democracia, 

contra a tirania do Regime Ditatorial – e por essas razões padeceram de prejuízos 

materiais e morais – assumindo os erros cometidos pelo Estado como forma de fazer 

justiça às vítimas e evitar a repetição desses erros no presente/futuro.  Para Louis 

Joinet (2009, p.21):    

 

É depois disso que a democracia retorna e a Justiça repensa os direitos das 
vítimas. Segue-se uma nova geração pós-anistia, que continua lutando com 
o objetivo de não deixar o passado cair no esquecimento, de não deixar virar 
esta página da história impunemente, para que não se repitam mais os fatos 
do passado. [...]. É fazer uma justiça da verdade, colocar a justiça junto à 
história.  

 

Para o autor, a melhor maneira de reparação para aqueles que sofreram ou 

que tiveram parentes e amigos nessa situação é o conhecimento dos fatos. E de forma 

oficial, transformando as memórias em história oficial, haja vista que a verdade se 

configura no mais eficaz modo de reparação, principalmente, em países que 

passaram por situações de privação de direitos humanos por motivos de guerra ou 

Regime Ditatorial. Todas essas pessoas necessitam que seja feita a justiça, que 

nesses casos, é denominada de justiça de transição. 

 A Justiça de Transição ocorre nos períodos nos quais estão sendo restaurados 

os direitos e a democracia de um país quando se encerra um período ditatorial, por 

exemplo. Nessa perspectiva, instaura-se o dever de memória, exercido por meio das 

lembranças do vivido, trazidas para o presente por meio dos testemunhos das vítimas, 

não para que haja o esquecimento dos sofrimentos, mas para que se possa exercitar 

um esquecimento dos ressentimentos advindos dessas experiências traumáticas. 

Para Silva (2016, p. 4), a justiça de transição “é condição imprescindível para que haja 

verdadeiramente o apaziguamento social, caso contrário, a sociedade repetirá o uso 

arbitrário da violência, pois ela não será reconhecida como tal”. Daí a importância do 

trabalho da CNV, não só para as vítimas e seus familiares, mas também, para a 

sociedade como um todo, considerando-se que a repetição dos fatos do passado 
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implicaria em mais dor e sofrimento e que essa memória também contribui para a 

construção das identidades dos sujeitos. Leal (2012, p.10), propõe uma reconstrução 

identitária e democrática dos vínculos societais, por meio de uma série de estratégias, 

são elas: 

 

(1) Reconstrução do âmbito social e cultural, com a utilização de 
atividades artesanais, artísticas, educativas, promoção de grupos de 
autoajuda, grupos de apoio, etc.; (2) Apoio individual e familiar centrado no 
trabalho em grupo, terapia individual e familiar, abrindo espaços para que as 
pessoas possam compartilhar suas experiências, o que pode ser útil para 
romper o silêncio; (3) Treinamento de pessoas locais em capacidades de 
apoio psicossocial para encarar e tratar o impacto traumático, com apoio e 
seguimento institucional; (4) Grupos de autoajuda, formados por 
sobreviventes de conflitos violentos e por familiares dos que morreram ou 
desapareceram, gerando espaços seguros e amistosos em que pode haver 
o compartilhamento de experiências. (5) Importância das formas simbólicas 
de expressão do reconhecimento do ocorrido, como cerimônias e rituais, 
evidenciando ícones sociais que mantenham vivas as lições dolorosas do 
passado (memoriais, parques, placas nas ruas, celebração de aniversários, 
etc. 

 
  

Essas estratégias, se estabelecidas em uma sociedade fraturada pela 

violência, seja por ditadura ou guerra, servem de apoio para a reconstrução das 

identidades em uma perspectiva sociocultural e histórica, remoldando a forma como 

os sujeitos se veem na sociedade, seus modos de subjetivação e, também, 

ressignificando os sentimentos que os fatos traumáticos lhes trazem através da 

memória. Dessa forma, podemos inferir que essas estratégias contribuem inclusive 

para o cessamento do ressentimento das vítimas em relação às violências 

experienciadas, fazendo com que haja um desligamento destas com um passado 

“interminável”. Não queremos, com isso, dizer que os sujeitos esquecem seus 

passados, mas sim, que eles esquecem ou devem esquecer os ressentimentos para 

que haja uma reconciliação com o Estado e a sociedade. Em seus ditos sobre a 

importância do testemunho na Justiça Transicional, Levi (1989, p.36) nos diz que 

existe diferença entre o depoimento judicial e o testemunho de uma vítima à uma 

comissão de verdade. Segundo ele, 

 

de homens que experimentaram um tormento tão extremo, não pode 
esperar‑se que deponham no sentido jurídico do termo, mas algo que é, 
simultaneamente, um lamento, uma imprecação, uma expiação e uma 
tentativa de se justificarem e reabilitarem a si próprios. Deveria esperar‑se 
uma explosão libertadora e não uma verdade como a da face da Medusa.  
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Dessa forma, o autor nos mostra a carga de sentimentos envolvida na narrativa 

do testemunho, pois considera-se que o fato de o sujeito ter experienciado os fatos e 

ter estado afetivamente envolvido neles, pode afetar as percepções do real, dando 

possibilidades ao aparecimento efetivo da imaginação nos testemunhos. Em 

contraposição, Ricoeur (2007) nos afirma que memória e imaginação não podem ser 

confundidas devido ao caráter de ficção da imaginação, apesar de admitir que ambas 

podem causar certa inquietação na produção dos testemunhos. Dessa forma, levanta-

se um questionamento acerca do testemunho: seria ele um produtor da verdade? De 

que se trata, então, essa “verdade”?  

Sobre a verdade ou os efeitos de verdade, Foucault (2010, p. 63) disserta que 

esta consiste numa produção social, mesmo quando provém do sujeito 

individualmente, já que estes também são frutos do social.  A verdade é, portanto, 

propensa às marcas de subjetividade, posto que sujeito deve ocupar-se consigo 

mesmo, ou seja, promover o cuidado para consigo. A produção desses modos de 

subjetivação, chamados por Foucault (2006/2010) de “técnicas de si”, reivindicam que 

o sujeito se ocupe de si mesmo. Nessa concepção, Foucault (2006, p. 59) explicita 

que 

 

[...] a verdade não possa ser atingida sem certa prática ou certo conjunto de 
práticas totalmente especificadas que transformam o modo de ser do sujeito, 
modificam-no tal como está posto, qualificam-no transfigurando-o, é um tema 
pré-filosófico que deu lugar a numerosos procedimentos mais ou menos 
ritualizados. 

 

Destarte, podemos afirmar que a produção da verdade está atrelada aos modos 

de subjetivação dos sujeitos, portanto, às técnicas que os sujeitos usam para o 

cuidado consigo mesmos corroboram para o conhecimento de si. Para Foucault 

(2006, p. 96) “este conhecimento de si, como expressão maior e soberana do cuidado 

de si, dá acesso à verdade e à verdade em geral”. Desse modo, verdade e 

subjetividade constituem uma ligação que perpassa as relações de poder/saber que 

estabelecem as posições sujeito que os indivíduos podem ocupar e como estes se 

configuram e se produzem nessas posições, considerando a subjetividade como atos, 

como formas de agir que possuem um caráter variável e diversificado.  

Assim, concebe-se a relação verdade-subjetividade sob um ponto de vista 

histórico, isto porque as verdades são atribuídas aos sujeitos no meio social e por ele 

são construídas, ou seja, há ditos sobre o sujeito que, de forma autônoma aos valores 
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de verdade, circulam e se instauram como verdade. Segundo Cantiotto (2008, p.90), 

“Os discursos (logói) são qualificados de verdadeiros se atuam como princípios e 

matrizes de ação, de modo a formar no indivíduo a atitude e a disposição necessárias 

para enfrentar os acontecimentos da existência”, ou seja, se produz a verdade ou os 

discursos verdadeiros, quando estes servem de aporte para atos praticados pelos 

sujeitos em suas relações consigo e com o outro. Passemos agora a verificar de que 

maneira a memória, a história e as emoções contribuem para a formulação e 

disseminação desses discursos entre os sujeitos sociais, observando o funcionamento 

das mesmas nos testemunhos das vítimas de violência na infância, pelos órgãos de 

repressão da ditadura. 

 

3.6 A MEMÓRIA, A HISTÓRIA E AS EMOÇÕES 

 

 Há muito tempo tem-se atrelado o conceito de memória ao de história, podendo 

haver até mesmo confusão entre os dois conceitos. Isto ocorre devido à proximidade 

existente entre ambas. No entanto, o relacionamento da história com a memória é 

mais voltado à oposição do que à complementariedade. Em suma, apesar de a história 

ser construída por meio das memórias coletivas dos sujeitos, que são transformadas 

pelos historiadores em história oficial, a memória e a história constituem conceitos 

distintos: a primeira apresenta-se como a lembrança que tem um sujeito sobre um fato 

vivenciado, enquanto que a segunda se instaura como representação real 

institucionalizada dos fatos do passado.  

 Para Bresciani (2004, p.39), “[...] a relação memória-história é mais uma relação 

de conflito e oposição do que de complementaridade, ao mesmo tempo – a que se 

inscreve a novidade da crítica, que coloca a história como senhora da memória, 

produtora de memórias”. Dessa forma, percebemos que a história oficial, contada nos 

livros ou registros historiográficos e constituída como “memória construída”, é que 

serve a propósitos políticos, como afirma Ansart (2004). O que ocorre nesses casos 

são os chamados “acordos”, ou convenções instituídas socialmente. Ainda sobre a 

relação entre memória e história, Seixas (2004, p. 41) afirma que: 

 

A memória é a tradição vivida – A memória é a vida – e sua atualização no 
‘eterno presente’ é espontânea e afetiva, múltipla e vulnerável; a história é o 
seu contrário, uma operação profana, uma reconstrução intelectual sempre 
problematizadora que demanda análise e explicação, uma representação 
sistematizada e crítica do passado.  
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 Toda e qualquer memória é dependente da história e está ligada a ela de forma 

historicizada, o que faz dela um objeto da história, posto que a história se apropria da 

memória, fazendo desta uma parte daquela. Dessa maneira é que as memórias 

individuais dos sujeitos são transformadas em memórias coletivas, e, 

consequentemente, em história. Seixas (2004, p.40) designa ainda a memória como 

sendo uma “[...] atividade natural, espontânea, desinteressada e seletiva, que guarda 

do passado apenas o que lhes possa ser útil para criar um elo entre o presente e o 

passado, ao contrário da história que constitui um processo interessado, político, 

portanto, manipulador”. No entanto, como sabemos, a memória também pode ser 

usada de forma abusiva, portanto, também é passível de manipulação, já que esta, 

tanto individualmente quanto coletivamente, é produzida no meio social, exposta às 

relações de poder presentes na sociedade. 

 No que se refere aos estudos sobre a memória, Augé em seu livro Las formas 

del olvido (1998, p.5), nos indica que para que haja a lembrança, ou seja, a memória, 

se faz necessário o esquecimento, posto que, para o autor: 

 

O esquecimento é necessário à sociedade e ao indivíduo. É preciso saber 
como esquecer para saborear o gosto do presente, do momento e da espera, 
mas a própria memória também precisa de esquecimento: esquecer o 
passado recente para recuperar o passado remoto (Tradução nossa).5 

  

 Assim sendo, podemos afirmar que o esquecimento é tão importante quanto a 

lembrança nos processos de retorno e instauração da memória, pois, para que se 

possa retomar um passado distante, temos que esquecer, ou apagar, ainda que 

momentaneamente, o passado recente, porque, para o autor, a memória é 

substancialmente constituída por lembranças e esquecimentos. Ainda afirma Augé 

(1988) que a relação entre a lembrança e o esquecimento se assemelha à relação 

existente entre a vida e a morte, isso porque, para que uma lembrança ocorra, há que 

se esquecer de outras, como uma seleção. Nessa perspectiva, o que seria o 

esquecimento? Ainda segundo Augé (1998), o esquecimento é a perda da lembrança, 

ou da recordação, e não o apagamento total do fato. Para ele, há uma seleção do que 

                                                           
5“El olvido es necesario para la sociedad y para el individuo. Hay que saber olvidar para saborear el 
gusto del presente, del instante y de la espera, pero la propia memoria necesita también el olvido: hay 
que olvidar el pasado reciente para recobrar el passado remoto”.  
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se quer/precisa esquecer para que se selecione também o que se quer lembrar, pois, 

ninguém pode lembrar e esquecer tudo de forma simultânea.  

 Para Augé (1998), o esquecimento pode ser visto por meio do que ele 

denomina de Figuras ou formas do Esquecimento: o retorno, o suspense e o 

recomeço. Estes se ocupam em realizar funções distintas na memória. O retorno, 

primeira forma, tem como principal objetivo “Recuperar um passado perdido, 

esquecendo o presente - e o passado imediato com o qual tende a se confundir, 

restabelecendo uma continuidade com o passado mais antigo, eliminar o pretérito 

'Composto' em benefício de um pretérito ‘simples’ “6 (AUGÉ, 1998, p.28, Tradução 

nossa), ou seja, o regresso a fatos do passado remoto por meio da memória, 

promovendo o apagamento temporário do presente para que se consiga um resgate 

efetivo da lembrança. Na segunda forma, que é o suspense, almeja-se uma separação 

momentânea de passado e futuro do presente, como um meio de proteção deste dos 

efeitos daqueles, isto porque, segundo o mesmo autor ocorre uma interrupção 

temporária das lembranças do passado e do futuro para se dar relevância ao presente. 

Já na terceira forma, focaliza o futuro e busca retomá-lo de forma a apagar o passado. 

Para Augé (1998, p. 29), ele busca “criar as condições de um novo nascimento que, 

por definição, abra as portas para todos os futuros possíveis sem priorizar nenhum 

deles (Tradução nossa). 7 

 Assim sendo, podemos construir uma concepção de memória, baseando-nos 

nas colaborações dos autores citados nesta pesquisa, a qual tomaremos como 

princípio da nossa análise. Concebemos, então, a memória como um jogo entre 

esquecimentos e lembranças ou recordações do passado que contribuem para o 

modo como determinados grupos sociais compreendem o presente, de forma a 

corroborar para a constituição dos sujeitos que os compõem e a formulação de suas 

verdades, ou efeitos de verdade e que também contribuem para a instauração da 

história.  

 Para Sarlo (2007, p.11), as lembranças, parte constituinte da memória, ocorrem 

de forma espontânea no presente, por isso, a memória apresenta-se de certo modo 

como “soberana e incontrolável”. Para a autora é inconcebível que algum sujeito viva 

                                                           
6“recuperar un passado perdido, olvidando el presente -y el pasado inmediato con el que tiende a 
confundirse para restablecer una continuidad con el pasado más antiguo, eliminar el pretérito 
«compuesto» en beneficio de un pretérito «simples»”.   
7 crear las condiciones de un nuevo nacimiento que, por definición, abre las puertas a todos los futuros 
posibles sin dar prioridad a ninguno” 
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em sociedade sem falar do passado, sem lembrá-lo, mesmo que não queira fazê-lo. 

Segundo ela, as visibilidades que se têm do passado são produções de sujeitos do 

presente, e que isto ocorre em decorrência de não podermos eliminar o passado, 

dessa forma, não há sociedade sem passado, ainda que este possa ser feito por meio 

de acordos sociais, pois, o passado é “um perseguidor que escraviza ou liberta, sua 

irrupção no presente é compreensível na medida em que seja organizado por 

procedimentos da narrativa, e, através deles, por uma ideologia que evidencie um 

continuum significativo e interpretável do tempo” (SARLO, 2007, p.12). 

 Assim sendo, os sujeitos também são “assujeitados” ao seu passado, ou ao 

que lhe foi relatado sobre este, àquilo que está do seu passado no seu presente, ao 

que se nota em suas formações discursivas, tudo o que pertence ao presente e poderá 

pertencer ao futuro, foi construído sob a perspectiva de um passado. Dessa maneira, 

concebe-se o relato do passado sem que este suspenda de alguma forma o presente, 

isto porque a memória, por meio da qual o passado retorna, pertence ao presente, e, 

é retomada de modo a trazer à tona mais que lembranças de fatos do passado, mas 

também das sensações e sentimentos envolvidos neles. 

 Pensando dessa forma, podemos dizer que os sentimentos, as emoções dos 

sujeitos testemunhantes de um fato também são incluídas nas indagações científicas 

acerca dos conhecimentos históricos, assumindo papel relevante, principalmente em 

contextos traumáticos, como é o caso da ditadura militar no Brasil. Para Costa (2008, 

p. 106/107), da emoção  

 

ecoa uma polifonia de vozes dissidentes da compreensão de que para a 
história só existem fatos, números, dados, são vozes que ultrapassam o limiar 
dos fatos, dos documentos históricos e perambulam na busca de outras 
vozes além daquelas gravadas pela escrita; que desejam tornar presente 
falas emudecidas enfim, que buscam penetrar na substância, na seiva de 
cada documento trabalhado.  

 

 Destarte, a autora demonstra a importância de se considerar as emoções nos 

processos testemunhais. A mesma afirma que considerar as emoções no processo 

de construção da história é ultrapassar os limites do que está friamente documentado, 

e entrar também em seus “não ditos”, fazendo assim com que estas contribuam para 

um conhecimento mais aprofundado dos fatos, posto que, considera os elementos da 

subjetividade na construção das verdades dos sujeitos e de suas histórias, por meio 

dos testemunhos. Sendo a história uma ciência feita pelo homem, do homem e para 
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o homem, não pode deixar de considerar os sentimentos, a sensibilidade, as emoções 

que movem o homem em sua vida cotidiana. Segundo Costa (2008, p. 107),  

 

o cotidiano é a substância viva do conhecimento histórico. Eles palmilham por 
um caminho sinuoso pelo qual a História, enquanto conhecimento, não mais 
se satisfaz com a dicotomia conhecimento objetivo/conhecimento subjetivo, 
real/imaginário porque entendem que a História é uma interpretação do real, 
tal como dissera Nietzsche nos idos do XIX, - não existem fatos, mas apenas 
interpretações. Por essa razão temas que expressam a sensibilidade humana 
como a saudade, a solidão, a dor, antes tão renegados pelos seguidores de 
Ranke, hoje cintilam no palco iluminado da historiografia. 

 

Dessa maneira, os fatos sobre o homem não podem ser estudados sem 

levarmos em consideração as emoções que envolveram o homem quando do 

acontecimento do fato, como também dos sentimentos que este ainda carrega no 

presente em relação a estes fatos do passado. Pois, assim, a história, que traz ao 

presente os fatos do passado por meio da memória proporciona um retorno às 

experiências do vivido, apresentando-se também como uma ciência mais rica em 

informações sobre os fatos, ao contrário do que ocorria há algum tempo, quando as 

emoções que comandam as atividades sociais, eram desconsideradas pelas ciências 

e seus pesquisadores. 

A dificuldade da história em tantos anos em trabalhar o campo das emoções, 

se dá pelo fato de elas extrapolarem os limites de suas leis de criação, pois, além de 

considerar fatores presentes na mente dos sujeitos, ainda acata pressupostos 

advindos do senso comum social. Sobre o conceito de emoção, Prochasson (2005, p. 

312) afirma que esta 

 

encontra seu equivalente no velho sentido da palavra paixão, que designa o 
conjunto de movimentos afetivos, mais ou menos estáveis, engendrados pelo 
choque de um estado individual com a análise de uma situação. Isto implica 
em duas consequências importantes: as emoções não resultam de um 
encaminhamento puramente individual, mas se inscrevem em uma 
perspectiva social e cultural; elas não se opõem à cognição.  

 

Sendo assim, as emoções também devem ser consideradas como fruto do 

social, apesar de elas somente poderem ser produzidas por meio de relatos 

individuais. Isso é possível porque o sujeito não é um ser individual, sua constituição 

é feita nas relações sociais de saber/poder, o que faz dele e de suas memórias, 

emoções e história um construto coletivo instituído socialmente. Então, podemos 

inferir que as emoções estão no cerne das relações sociais, pois contribuem para a 
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produção do pensamento humano e de todos os fatores que fazem do homem um ser 

social, então, um sentimento ou emoção só podem ser efetivamente percebidos pelos 

sujeitos se inseridos em determinada forma cultural produzida e convencionada pela 

sociedade da qual faz parte. Dessa forma, concebemos que as emoções somente 

podem ocorrer no meio social, através dos discursos dos indivíduos que ocupam 

determinadas posições sujeito, que propiciam a produção de enunciados que 

constituem o discurso, instaurado como prática social. 
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4 MEMÓRIA, VERDADE E CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS: DA EMOÇÃO À 

CONSTITUIÇÃO ÉTICO-POLÍTICA 

 

 Neste capítulo apresentaremos o nosso corpus de análise, o qual conta com 

nove testemunhos de vítimas de privações de direitos humanos, durante a ditadura 

no Brasil. Vale salientar que todos eram crianças de 0 a 12 anos quando foram 

vitimados por agentes do Estado e eram tratadas como se fossem adultas, como 

criminosas, subversivas, e que estavam naquela situação por oferecerem risco à 

nação. Aqui traremos recortes desses testemunhos, que em sua totalidade somam 

291 páginas e foram transcritas da oralidade pelas equipes da Comissão Nacional da 

Verdade/Brasil.  

 

4.1 CRIANÇAS SUBVERSIVAS: A PRODUÇÃO DA VERDADE NO CONTEXTO DA 

CNV/BRASIL 

 

Em vinte e um anos de ditadura no Brasil, deixou-se de ouvir os clamores 

daqueles que lutaram contra o Regime e contra a violência dos agentes da repressão. 

Ao longo dos anos, foram muitos os relatos de pessoas que sofreram e ainda sofrem 

os efeitos das graves violações dos direitos humanos, praticadas pelos agentes do 

estado, que deveriam estar nas ruas para proteger a população, mas, que, pelo 

contrário, espalhavam o medo e o terror, principalmente, entre aqueles que não 

permaneceram calados diante da situação de repressão e censura. Como 

consequência de seus atos a favor da liberdade e da democracia, essas pessoas 

foram presas, torturadas (das formas mais inimagináveis), foram exiladas, mortas, ou 

simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistas, pelo menos, não com vida.  

O que se sabe, é que as práticas violentas impostas pelos governos militares, 

através de seus agentes, não atingiram apenas aqueles que, por motivos ideológicos, 

não se dobraram ao sistema. Falamos sob este ângulo, pois os testemunhos que 

doravante trazemos para efetiva análise, pertencem a pessoas que, na época em que 

estava instaurada a ditadura, tinham de zero a doze anos de idade, portanto, eram 

crianças e tiveram sua infância roubada pelo Regime. Nos propomos a analisar os 

testemunhos de Ângela, Priscila, Adilson, Kátia, Eduardo, Tessa, Marília, Ernesto e 

Roberta, que aqui representam as dezenas de crianças que foram violentadas, 

torturadas, exiladas e tiradas do convívio familiar, e que tiveram ou não a oportunidade 
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de falar de suas memórias, de trazê-las ao presente como meio de promoção de uma 

reconciliação com o Estado e com a sociedade, que por muitos anos desconheceu a 

verdade sobre o Regime. Todos estes que agora fazem parte deste estudo, tiveram a 

oportunidade de contribuir com seus testemunhos para a recontação de suas 

histórias, das histórias de seus pais, familiares e amigos, que, como eles, também 

tiveram suas vidas atreladas às violências da ditadura, dando seus testemunhos orais 

– posteriormente transcritos da oralidade – à Comissão Nacional da Verdade/Brasil.  

Conforme já mencionado no início desta pesquisa, a CNV foi criada durante o 

governo da ex-presente Dilma Rousseff (em 2012) e entregou seu relatório final (em 

dezembro de 2014), do qual extraímos as informações necessárias à constituição do 

nosso corpus de análise, composto por nove testemunhos de pessoas que sofreram 

as interpéries da ditadura. Em seu relatório, a CNV apresentou à sociedade suas 

considerações acerca dos crimes cometidos pelos militares durante a Ditadura, dentre 

as principais conclusões podemos destacar a constatação da ocorrência – 

incontestável – de crimes praticados pelo governo ditatorial, e o fato de que essas 

violências afetam àqueles que as sofreram até o presente. 

A CNV proporcionou às vítimas o reconhecimento de suas histórias pelo Estado 

e pela sociedade em geral, através dos testemunhos de suas experiências. Dessa 

forma, as vítimas tiveram voz, depois de mais de trinta anos do final da ditadura, e 

puderam falar como essas experiências do passado interferiram no seu presente e 

futuro, através da oralidade, que se constitui em uma forma mais espontânea de se 

proferir os discursos. Então, percebemos que a memória e a história trabalham para 

a produção da subjetividade e das verdades desses sujeitos, considerando aspectos 

que ultrapassam o “dito” e/ou “escrito”. 

 De acordo com Nora (1993), a história consiste na representação do passado, 

um retrato fidedigno dos fatos que ocorreram ao homem, durante a sua trajetória 

evolutiva. Le Goff (1990), afirma que a dialética da história se reafirma em um diálogo 

entre o passado e o presente ou vice-versa, pois esta se apresenta como a história 

dos homens na sociedade. Para o autor, a história não é feita a partir do que é 

constatável, como a biologia, por exemplo, ela é construída por meio do testemunho, 

realizado através da memória coletiva, pois as memórias individuais precisam ter 

condições de verificação, como no enunciado extraído do testemunho que se segue:  
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[...] menos de um ano após meu nascimento, meu pai teve de abandonar a 
família, a honrada profissão e a casa onde vivíamos, para não ser preso e 
morto por motivos ideológicos. Nunca mais tivemos paz e nem direito a uma 
infância respeitada. Nunca mais voltamos àquela casa, abandonamos o lar 
de nossa família, o quarto e o quintal de nossa infância, nossos brinquedos 
e nossa referência de vida, fomos afastados do convívio de nosso pai [...] 
(MARÍLIA BENEVENUTO CHIDICHIMO, CNV, 2014)8 

 

Os fatos relatados por Marília Benevenuto Chidichimo neste enunciado podem 

ser considerados verificáveis, posto que outras pessoas podem confirmar seus 

relatos, ou seja, outros rastros de memória podem ser encontrados a partir das 

informações dadas por ela, pois, a mesma cita fatos que, com certeza, foram 

relevantes para a vida de todos em sua família. Além do que, o abandono familiar 

mencionado também pode ser confirmado por outras pessoas que compartilham 

dessa memória, tais como familiares e vizinhos de sua antiga casa, que também 

podem atestar a deserção da casa da família.  

Percebemos no enunciado a sua relação afetiva com os objetos de sua 

infância, objetos que, para ela, enquanto criança, faziam parte de sua constituição 

enquanto sujeito, quando esta descreve o seu antigo lar, rememorando também os 

brinquedos e o lugar onde costumava brincar. O que há é uma demonstração da 

desconstrução da família, portanto, da base afetiva e social das pessoas e uma 

modificação de seu modo de ver e estar no mundo, assim como as relações com os 

demais membros da família e da sociedade. Daí a importância do testemunho e toda 

a sua carga de afetos para a recontação da história. Os testemunhantes também 

reconhecem essa importância, o que pudemos constatar nos enunciados a seguir: 

 

E, isso, para mim, pessoalmente tem sido muito importante, eu acho que o 
testemunho, ele funciona também como uma espécie, obviamente, de 
servir para um resgate da memória e da história, num campo mais social, 
mas no campo pessoal também, de você olhar e se ressignificar também. 
Para mim, pessoalmente, isso tem feito muito bem. Então, eu acho que é 
um ponto, assim, porque tem a discussão do coletivo e a discussão do 
pessoal [...] o testemunho é uma outra narrativa da história, que às vezes 
não está no documento, está no testemunho mesmo. E, eu acho que isso 
também, de alguma maneira, possibilita com que você coloque para fora e 
vai... Então, por isso que eu acho que, assim, quando se pergunta: “Ah, o 

                                                           
8  É interessante que relembremos um pouco da história de vida dessa testemunhante, antes de 
prosseguirmos com esta análise: Marília Benevenuto Chidichimo, filha de Alberto Benevenuto, médico, 
militante do PCB, foi perseguido, preso, torturado e, segundo testemunhas, morto pela ditadura militar, 
tinha cerca de três anos de idade quando teve sua casa invadida por agentes do governo que a levaram 
junto a mãe e irmão para prestar esclarecimentos acerca do paradeiro de seu pai. 
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que você acha que o Estado...” Eu acho que um passo é colher o 
testemunho, o outro é fazer... Porque isso é importante também, eu acho 
que é esse processo de reconstrução de memória e de... E de pedido de 
desculpas, não é? E, de ações objetivas. Eu acho isso (PRISCILA 
ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 2014)9. 
 
Então, venho aqui com prazer de dar esse testemunho, venho com o 
objetivo de relatar o quão foi difícil nós, filhos de presos políticos, à época 
crianças, que, quão chocante foi a reviravolta nas nossas vidas até os dias 
de hoje, porque, a gente não vai contar aqui somente o período da mãe 
presa, mas, após prisão também e o quão isso relacionou, envolveu toda a 
família num contexto (ROBERTA FERNANDES PARREIRA, CNV, 2014).10 

 

De acordo com Le Goff (1990, p.9), “A história começou como um relato, a 

narração daquele que pode dizer "Eu vi, eu senti". Este aspecto da história-relato, da 

história-testemunho, jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da ciência 

histórica”. Então, o papel principal dos testemunhos dessas “crianças”, aqui 

analisados, é trazer para o presente o passado desse grupo social, mantendo viva a 

memória dos fatos traumáticos para eles, para a sociedade e para sua história. No 

contexto em estudo, a própria Comissão, juntamente às vítimas testemunhantes 

promovem um apelo à nossa sociedade para a preservação dessas memórias no 

presente, e a forma de mantê-las vivas é preservando vestígios e trilhas, conforme 

infere Arévalo (2004). 

 O homem sente, constantemente, a necessidade de preservar suas impressões 

de fatos que vivencia, e uma das formas encontradas para este fim, é a transformação 

das suas memórias individuais em memórias coletivas, quando transforma seu 

testemunho em documento, que por sua vez, constitui parte da história do homem, 

que o inscreve como sujeito do social. Nos testemunhos analisados neste estudo, 

notamos que os sujeitos entrevistados sentem-se bem em estarem contribuindo com 

suas memórias individuais para a construção da história, como também apresentam 

relatos de como os fatos vivenciados por elas as constituem enquanto sujeitos éticos. 

                                                           
9 Relembremos também um pouco da história desta testemunhante: Priscila Almeida Cunha Arantes, 
filha de militantes políticos: Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes e Aldo Silva Arantes, irmã de 
André Almeida Cunha Arantes. Sofreu, junto aos seus pais - tinha cerca de nove anos de idade –  
privação de direitos durante o Regime Ditatorial Brasileiro, enquanto era criança 
10 A despeito dos demais testemunhantes, relembremos: Roberta Fernandes Parreira, filha de Roberto 
de Melo Parreira e Rosalice Magaldi Fernandes. Tinha seis anos de idade quando sua mãe foi presa, 
perdendo o convívio com a mesma e sendo, junto com os irmãos Raquel e Rafael, obrigada a ficar nas 
casas de diferentes parentes, para esconder-se dos órgãos de repressão. 
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[...] eu queria agradecer o convite e me sinto bastante honrada de poder 
participar desse processo de resgate da história, de parcela significativa da 
história do Brasil, eu acho que... Depois eu vou falar de como eu 
ressignifiquei a minha história, mas acho essa ação de extrema 
importância, e me sinto honrada de poder participar com a minha história e 
da minha família, dessa história, que é uma história de todos os brasileiros, 
é a história do nosso país (PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 
2014). 
 
Então, venho aqui com prazer de dar esse testemunho (ROBERTA 
FERNANDES PARREIRA, CNV, 2014). 
 
É, eu acho que talvez uma das coisas importantes que possa fazer essa 
Comissão é que algum dia a gente pelo menos saiba qual o destino que 
deram ao nosso pai (ADILSON OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014).11 

 

Observamos nestes enunciados que os testemunhantes ressaltam a 

importância de se resgatar a sua história, a história da ditadura, do País, como 

também a importância de utilizá-la como exemplo a não ser seguido, ou seja, para a 

não repetição das graves violações aos direitos humanos que eles e suas famílias 

sofreram, no período da ditadura militar brasileira. Notamos no testemunho de Adilson, 

que ele sente o vazio em suas relações familiares e sociais, quando este relata sentir 

a falta de um lugar para visitar o pai ausente, já que este foi morto e seus restos 

mortais não foram entregues à família para o devido sepultamento, e que, portanto, 

os rituais religiosos para o velório e o sepultamento, instituídos pela religião e pela 

sociedade, ao longo do tempo, não foram realizados, estabelecendo um sentimento 

de angústia no testemunhante. Assim sendo, cada uma dessas pessoas que 

testemunharam e vivenciaram os fatos que relatam, tornam-se sujeitos de suas 

memórias, e esses sujeitos, conforme disse Ricoeur (2007) constitui-se de forma 

heterogênea, portanto, coletiva.  

Assim, podemos verificar que não há um sujeito individual, o que nos leva ao 

fato de não haver também memória completamente individual e, por conseguinte, não 

há sentimentos ou emoções que não sejam construídos no/pelo social, portanto, os 

sujeitos cujos testemunhos analisamos não são sujeitos formados apenas por suas 

memórias, mas também, pela memória do outro, haja vista a presença da memória de 

um na memória do outro. Enquanto sujeitos de suas memórias, os testemunhantes 

                                                           
11 Sobre Adilson, rememoremos: Adilson Oliveira Lucena. Filho de Antônio Raimundo de Lucena, o 
doutor, e Damaris Oliveira Lucena, ambos militantes da VPR. Tinha nove anos de idade quando foi 
exilado em Cuba, junto com a mãe e os irmãos. 
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demonstram também as marcas da afetividade. Fator encontrado também na fala de 

Roberta, ao afirmar ser “um prazer” poder contribuir com seu testemunho. Esse “sentir 

prazer”, constitui uma prática de si, conforme as fórmulas foucaultianas do cuidado de 

si, já mencionadas nos capítulos iniciais desta pesquisa. 

Diante do exposto, podemos dizer que, ao demostrar prazer em estar 

contribuindo com seu testemunho para a recontação da história, tanto Roberta quanto 

Priscila estão utilizando as fórmulas propostas por Foucault (2006; 2010), para os 

cuidados dos sujeitos consigo mesmos, ou as “técnicas de si”, utilizadas como meio 

de se produzir uma nova história acerca dos fatos que vivenciaram durante a ditadura 

militar no Brasil, estão construindo suas verdades. Em conformidade com o conceito, 

já abordado nesta pesquisa, acerca da Parresía, seguindo Foucault (2010), podemos 

dizer que nos testemunhos da CNV, em especial, os que nos dispomos a analisar 

neste estudo, ocorre este fenômeno. Observemos a seguir, um recorte desses 

testemunhos: 

 

Bom, quero agradecer também a vocês. Realmente, é um momento muito 
especial. Quando tocou o telefone, o pai, ligando insistente, achei até 
estranho, porque ele não liga sempre assim tão insistente. Eu não pude 
atender. Toca o outro telefone, depois a Mari liga. Ele pede para eu vir aqui. 
Eu fiquei muito, muito contente mesmo, muito feliz. Porque acho que é 
histórico. A gente, juntos assim, só foi na sala de tortura e agora estamos 
novamente juntos. Essa marca que tem aqui dentro, que eu não sei o que 
é, que dói tanto, dói muito. Então, eu estou muito contente. Quero ajudar 
muito a Comissão. A gente realmente vai dar todas as nossas informações 
possíveis, porque é algo muito importante para a nossa nação a gente ter 
essa referência (ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014).12 

 

Neste enunciado, o testemunhante demonstra seu entusiasmo com o convite 

recebido pela CNV, como também assume o compromisso de ajudá-la a recontar a 

história, fornecendo informações que, segundo ele, contribuem para o 

estabelecimento da verdade sobre a história do Brasil e daqueles que, assim como 

ele, sofreram com as atrocidades praticadas pelos militares durante a ditadura. Assim 

sendo, comprometer-se com a enunciação da verdade e suas consequências, 

constitui-se uma forma de Parresía. Também percebemos traços da coragem de dizer 

a verdade “apesar de”, também nessa passagem do testemunho que se segue: 

                                                           
12 Sobre Ernesto, lembremos: Ernesto Carlos Dias do Nascimento, filho de Manoel Dias do Nascimento, 
militante durante o período da Ditadura no Brasil, foi exilado aos dois anos de idade, tido como 
subversivo, junto a outras crianças em Cuba. 
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Nós soubemos depois de uma pessoa, quando eu peguei o inquérito do 
meu pai, a pessoa que dá o depoimento fala, eu sabia que naquela casa 
tinha alguma coisa estranha, que é o Walter da Silva Campos, nós 
soubemos muito tempo depois que ele montou um depósito, um material 
de construção. Então, assim, minha mãe tinha muito dinheiro guardado 
nessa casa e, quando meu pai é morto, esse dinheiro foi roubado assim 
como todos os documentos e tudo o que tinha dentro de casa (ÂNGELA 
TELMA LUCENA IMPERATRICE, CNV, 2014)13. 

 

No enunciado, a vítima cita o nome de uma pessoa, que segundo ela, está 

envolvida no assassinato de seu pai e na prisão de sua mãe. A testemunhante afirma 

que a referida pessoa trabalhava como espião do Governo e foi o responsável por 

entregar sua família aos órgãos de repressão, mesmo podendo, de alguma forma, 

sofrer retaliações, por parte da pessoa ou de seus familiares, já que estes ainda vivem. 

Assim sendo, podemos dizer que os testemunhos dados, pelas vítimas, à CNV, 

constituem uma parresía, visto que esses sujeitos assumem os possíveis “riscos” de 

se dizer a verdade sobre os fatos ocorridos durante a ditadura militar, e dos quais 

foram vítimas e/ou testemunhas, como também percebemos, nas falas dos 

entrevistadores que não há rigidez nas perguntas, todos os entrevistados são 

deixados “à vontade”, ou seja, lhes é dada a liberdade de contarem apenas aquilo que 

desejem de suas memórias, que contribuirão para a recontação da história. Como 

vemos no testemunho de Tessa Moura Lacerda (CNV, 2013): “Eu confesso que eu 

imaginei que iam ter perguntas que iam guiar o meu depoimento, então, eu não sei se 

eu conto a minha história, o que vocês querem?” 

 Por meio desse e de outros trechos comprovamos a liberdade enunciativa na 

contação da verdade, constituindo assim uma parresía, pois, para Foucault (2010, p. 

63), “Só há parresía quando há liberdade na enunciação da verdade, liberdade do ato 

pelo qual o sujeito diz a verdade, e liberdade também desse pacto pelo qual o sujeito 

que fala se liga ao enunciado e à enunciação da verdade”.    

 

 

 

 

                                                           
13 Sobre Ângela: Filha de Antônio Raimundo de Lucena, o doutor, e Damaris Oliveira Lucena, ambos 
militantes da VPR, Ângela Telma Lucena Imperatrice tinha apenas três anos e meio, quando seu pai 
foi assassinado por agentes da repressão, esteve no exílio em Cuba, junto à mãe e irmão. 
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4.2 EFEITOS DO RESSENTIMETO NA CONSTITUIÇÃO DAS IDENTIDADES DOS 

SUJEITOS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DA DITADURA NA INFÂNCIA. 

 

Além de produzirem as verdades dos sujeitos, os testemunhos também 

demonstram o modo como as memórias do trauma atuam na constituição das 

identidades desses sujeitos, e como os afetos então envolvidos nessa construção. 

Iniciemos essa discussão observando como os testemunhantes veem os seus pais e 

o que eles representam para si e para a história do Brasil.  

 

E minha mãe, durante muito tempo, ela se questionou e ela se culpou, ela 
passou muito tempo pedindo desculpas para a gente, dizendo que ela se 
sentia triste por ter colocado a gente nessa situação. Eu quero dizer, então, 
a minha resposta é assim: obrigada. Que bom, que bom que nós vivemos 
essa situação, porque se nós não tivéssemos passado por isso, eu acho 
que a gente não teria a dimensão, o orgulho de sermos filhos de quem 
somos. Não são pessoas comuns, são pessoas que abriram mão da sua 
identidade, que abriram mão das suas coisas pessoais, dos seus projetos, 
em nome de um projeto coletivo, em nome de uma causa, em nome de 
coisas que eles acreditavam, de ideais.  (ÂNGELA TELMA LUCENA 
IMPERATRICE, CNV, 2014). 

  

 Em muitos casos, constatamos que as escolhas realizadas pelos pais das 

vítimas pela militância e pela vida clandestina, por consequência, fizeram com que se 

estabelecesse certo rancor, por parte dos filhos, no entanto, no enunciado acima, 

percebemos que ocorre o contrário: que as experiências vividas e as escolhas feitas 

pela mãe de Ângela, fazem desta um modelo, um exemplo a ser seguido, e ela 

demonstra isso no seu testemunho, o seu orgulho por ser filha de quem é, e como 

esse fato contribui para a sua constituição enquanto sujeito, trazendo para o seu 

testemunho os sentimentos que possui em relação à sua mãe e as contribuições dela 

para a democracia brasileira. Esse mesmo sentimento se marca no enunciado que 

segue: 

 

Aquelas coisas às vezes passam muito rápido pela sua cabeça, às vezes 
você tenta esquecer, mas vira e mexe aquilo vem à tona. Mas eu acho que 
não olhamos com rancor não, foi um momento que a gente vivenciou, até 
às vezes a Damaris pede perdão para a gente, mas nós acabamos depois 
com o longo do tempo compreendendo a finalidade da luta dela, né? E são 
coisas que acontecem e a história que deve contar isso, né? Algum dia as 
novas gerações que vão ler (ADILSON OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014). 
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 Nos testemunhos dos irmãos Lucena, vemos que as posições de ambos em 

relação aos pais, principalmente a mãe, e às escolhas feitas por ela no tocante à 

resistência à ditadura, são de respeito e admiração pela luta travada contra o Regime 

repressor, o que provém também de suas formações discursivas, e da história de vida 

de sua mãe, o que não acontece, pelo menos a princípio com Roberta, como a própria 

diz em seu testemunho: 

 

Era uma espécie... que a gente se sentia, nós estamos sendo 
abandonados, foi uma escolha dela, levamos, eu e minha mãe, muitos anos 
para a gente conseguir, eu digo, entre a infância e a adolescência, é lógico 
que na adolescência você amadurece, você começa a ficar adulta e as 
coisas abafam. Mas, a gente levou muito tempo, entre infância e 
adolescência, entre os meus seis e os meus 13, 14 anos, para a gente se 
entrosar, sempre tinha uma mágoa ali, ali dentro, entendeu? (ROBERTA 
FERNANDES PARREIRA, CNV, 2014) 

 

O sentimento de abandono deixado pelas prisões e/ou morte de pais e 

familiares pela repressão foi, muitas vezes apontado pela testemunhante, como fator 

que dificultou a convivência familiar e a relação mãe-filha. Apesar da posterior 

consciência acerca da situação do país naquela época, as marcas deixadas pelo 

tempo de reclusão pelo qual a mãe de Roberta passou continuam influenciando no 

modo como ela e os irmãos se relacionam com a mãe, há uma mágoa muito grande 

na infância principalmente, que, segundo a testemunhante, somente se abranda no 

final da adolescência, mas que, no caso da irmã caçula, não ocorre, já que o 

relacionamento permanece conturbado na vida adulta, para ela, “Todo mundo sente 

falta, enfim, é uma coisa que balança a família como um todo até hoje” (ROBERTA 

FERNANDES PARREIRA, CNV, 2014). Dessa forma, o sentimento de perda e 

abandono parece só ter sido superado por Roberta na vida adulta, na qual ela passa 

a compreender de modo diferente o engajamento da mãe na luta pela democracia.  

Percebemos a existência, nos testemunhos, de um grande esforço dos sujeitos 

para externalizarem suas experiências, haja vista que esse ato não é algo fácil e 

natural para os mesmos, posto que as lembranças estão carregadas de sentimentos 

acerca dos fatos e de suas consequências para a vida de cada um deles, como 

notamos neste enunciado:  

 

Mas, hoje, eu faço questão de vir, mesmo que seja sempre muito difícil, 
muito... porque são questões também muito pessoais, mas porque é uma, 
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enfim, eu sei da importância. A nossa família sempre foi muito unida, eu 
acho que tem uma questão importante de dizer que, apesar dos meus pais 
terem se separado, a gente tem, os quatro, uma ligação muito forte. E, essa 
ligação, ela é fruto das coisas que a gente passou. E, o fato da gente estar 
vivendo, cada um, esses depoimentos, trouxe de novo à tona essa 
memória, não é? E, enfim, eu digo, assim, foi uma coisa que fez a nossa 
família se juntar, na dor. (PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 
2014): 

  

Neste enunciado, notamos que é muito difícil para a vítima narrar suas 

memórias, pois estas vão além da narrativa de um fato, elas penetram o campo dos 

sentimentos. E apesar de ser dolorosa a lembrança dos fatos, a vítima reconhece a 

importância de dar o seu testemunho, não somente para a recontação da história, mas 

também para si e sua família na constituição de suas verdades, já que partilham 

dessas memórias. A testemunhante também reitera a importância de a família estar 

sempre unida e atribui às experiências vividas na ditadura essa união, mencionando 

que a dor proveniente de suas memórias serviu como meio de uni-los. 

 Chama a atenção o fato de nas experiências desses sujeitos com suas 

memórias, inscrever-se a relação sentimental no gesto de depor, de testemunhar, 

como marca Priscila: “deixo aqui minha esperança”, os sentimentos que o testemunho 

carrega consigo, também constituem parte relevante na relação 

memória/testemunho/história. Isso ocorre porque as memórias que essas vítimas têm 

do período da ditadura, devido ao seu caráter traumático e marcante, estão 

carregadas de sentimentos, portanto, lembrar é sentir novamente as emoções do 

momento em que o fato aconteceu. Assim sendo, as memórias dessas “crianças 

subversivas” ultrapassam os limites da lembrança do fato, para inserir-se em uma 

realidade na qual os sentimentos também são revividos, principalmente, nas 

memórias tidas como involuntárias, por serem menos vigiadas, por isso, mais 

espontâneas, conforme disserta Seixas (2004).   

 As memórias involuntárias dos testemunhantes são relevantes neste estudo, 

haja vista que estas estão carregadas de suas emoções, ou sentimentos. Essas 

experiências, que também são emocionais, por assim dizer, também foram produzidas 

socialmente, convencionadas como é toda forma de cultura de uma sociedade, sendo, 

portanto, um produto do social, criadas e instituídas coletivamente, através das 

relações de poder existentes na sociedade, durante e após o período da Ditadura. 

Dessa forma, podemos dizer que as emoções são instituídas a partir de estímulos 
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externos, que elas são reações advindas da experiência do vivido, o que não foi 

diferente com as emoções advindas dos fatos que proporcionaram as existências das 

memórias das vítimas, que, conforme já mencionamos, constituíram essas memórias 

desde a infância, e, depois de muitos anos tiveram a oportunidade de materializarem-

nas por meio dos testemunhos dados à CNV. 

Nesse âmbito, percebemos a importância que o testemunho adquiriu neste 

processo de reconstrução da história proposto pela Comissão. O valor de verdade que 

possuem esses testemunhos é considerado a partir da constituição de uma verdade 

de si, de uma verdade histórica, e, é justamente o testemunho que eleva os sujeitos 

do status de vítimas e lhes conferem uma identidade, construída a partir do trauma 

vivido. 

 

não há nenhum dano que tenha me impossibilitado de viver e de gozar da 
vida e ter alegrias e... Mas como paira sempre essa sombra para mim, o 
que ela vinha refletindo na minha personalidade era insegurança, baixa 
autoestima, enfim, uma série de coisas assim (TESSA MOURA LACERDA, 
CNV, 2014).14 
 
Não é a mesma coisa a pessoa te falar por livros, tal, tal, o que é sofrer, 
quando você sofre a dimensão que você tem, a avaliação que você faz 
disso é diferente. [...] eu tive que preservar minha identidade, eu tinha um 
sotaque, eu tinha uma coisa, e eu não podia contar para as pessoas porque 
é que eu era assim, de onde tinha vindo. Então, era outra coisa para lidar, 
você tinha que lidar com uma espécie de uma clandestinidade, você não 
podia dizer: “Olha, eu sou filha de fulano, morei em tal lugar”, e as pessoas 
ficavam, me achavam um ET (ÂNGELA TELMA LUCENA IMPERATRICE, 
CNV, 2014). 

  

Na voz de Tessa, vemos o relato da “fuga” do outro para poder chegar em si 

própria. No testemunho, ela começa afirmando que os fatos traumáticos que a 

acometeram não tiveram influências em sua vida, no entanto, a instabilidade 

provocada por essa profusão de sentimentos que as memórias do trauma 

proporcionam, faz com que a vítima, fale sobre sua personalidade e em como ela está 

marcada pelos fatos experienciados. Isto acontece porque, em uma situação 

testemunhal, na qual se deixa o sujeito livre, como é o caso dos testemunhos orais, 

que, no nosso caso, foram transcritos pela equipe da CNV posteriormente, permitem 

                                                           
14 Rememoremos um pouco sobre Tessa Moura Lacerda. Filha de Mariluce Moura e Gildo Macedo 
Lacerda. Ambos foram presos em outubro de 1973 e três dias depois, o pai já estava assassinado. A 
mãe permaneceu presa grávida dela por 42 dias, nasceu prisioneira política. 
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que as memórias fluam naturalmente, muitas vezes de forma involuntária, já que 

memórias desse tipo estão sempre cheias de sentimentos, de afetividades.  

Assim, a memória involuntária apresentada no enunciado sob comentário 

possui importante papel na formulação de representações com teor simbólico, devido 

a sua relação estreita com os sentimentos envolvidos no ato de lembrar. Como 

corrobora Augè (1998, p.38.Tradução nossa), a memória involuntária ”reafirma a 

identidade individual, o sentimento de identidade, mas, enraizando-o na evidência 

óbvia de uma herança”, neste caso, a herança dos fatos que produziram essa 

memória.15 

  Ressaltamos a importância das memórias involuntárias para a análise dos 

testemunhos proposta, posto que estas não são manipuladas, nem controladas, pelo 

contrário, apresentam-se de forma espontânea e livre de certas pressões que o 

testemunho escrito traz. Dessa maneira, os sentimentos presentes nas memórias dos 

testemunhantes podem vir à tona sem empecilhos. No entanto, percebemos também 

certa instabilidade em relação à progressão dos enunciados no tocante à coerência e 

à linearidade da narrativa dos fatos, ou seja, em alguns casos, o testemunho 

apresenta mistura de ações e sensações que são oriundas do fato de os testemunhos 

terem sido dados de forma oral, como vemos no enunciado a seguir: 

 

eu lembro que o sonho que eu tinha era conhecer meu pai, porque meu pai 
foi extraditado, ele foi para o México e depois foi para Cuba. Ele foi trocado 
pelo embaixador. Foi um dos presos que foi trocado pelo embaixador 
americano. E daí o seguinte: eu sempre tive curiosidade de conhecer ele, 
porque ele era, simplesmente, um mito, uma história, uma pessoa folclórica 
na minha vida. Quando eu fui conhecer, o que eu lembro dele, foi quando 
eu fui para o Chile, que eu conheci quando eu tinha 5 anos. E para mim foi 
um choque, porque eu sou.... Meu pai é da minha cor e minha mãe é muito 
clara, ela é loira. Então, eu sempre tive... Eu já tinha o problema do 
preconceito, também, embutido nisso. Tanto é que muita gente falava que 
eu não era filha de verdade, eu era adotiva, porque ninguém conhecia meu 
pai, essas coisas. Que adulto também é perverso (KÁTIA ELISA PINTO, 
CNV, 2014).16 

                                                           
15 “reafirma la identidad individual, el sentimiento de identidad, pero, enraizándolo en la evidencia obvia 
de una herencia ", en este caso, la herencia de los hechos que produjeron esa memoria”. 
 
16 Acerca de Kátia, relembremos: Kátia Elisa Pinto, filha de Onofre Pinto e Idalina Maria Pinto. Viveu 
exilada com sua mãe no Chile e na Argentina, tendo a oportunidade de conhecer o pai com apenas 
cinco anos de idade, este que fora trocado pelo embaixador americano Charles Burke Elbrick, 
sequestrado por militantes do MR-8 (foi visto pela última vez em Foz do Iguaçu em julho de 1974). 
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Vemos neste enunciado, que a vítima começa relatando a angústia e a 

sensação de vazio em relação ao seu pai e ao que ele ou qualquer pai deve 

representar na vida de um filho. No recorte, embora haja uma miscelânea de fatos 

narrados sequencialmente, notamos o teor sentimental presente nele, quando a 

testemunhante diz que a construção da imagem de seu pai em sua infância era 

apenas simbólica. 

Depois, a mesma faz uma ponte com suas relações na sociedade, referindo-se 

à cor de sua pele e a de seu pai, relatando o fato de ter sofrido bastante preconceito 

racial, por não possuir a cor da pele da sua mãe, que era branca, mas sim, a do seu 

pai que era negro. O fato de não ter o pai por perto para que ela pudesse “provar” que 

era de fato filha de seus pais também foi motivo de angústia para ela. Algo que nos 

chama atenção também é a importância adquirida pela palavra “verdade” no final do 

enunciado. O ser filha de “verdade” para a testemunhante significa ser considerada 

filha pela sociedade, ser aceita como tal, pois isso contribui para a produção de sua 

identidade. Isto se deve também às relações de poder presentes na sociedade.  

 

Também não, porque eu me debati muito... Agora nem tanto, mas muito 
entre dois sentimentos completamente opostos com relação a ele, uma é 
que assim: “Putz, meu pai era um idealista, que legal! Era uma pessoa que 
lutou, ele acreditava em alguma coisa e lutou por isso.” E o outro lado, que 
daí vem o lado familiar, que é assim: “Pô, ele optou pela pátria e não por 
mim (KÁTIA ELISA PINTO, CNV, 2014).  

 

No fragmento do testemunho de Kátia, notamos que, mesmo diante de uma 

negativa da sociedade e de sua família, em específico, ela não hesita em demonstrar 

seus sentimentos em relação às escolhas feitas por seus pais no passado, pois, 

apesar de seu pai ser visto como alguém nobre e de bom caráter, a testemunhante 

sente os efeitos do abandono da família em prol da causa nacional pela qual seu pai 

militava. Dessa forma, ela se divide em ter o pai herói e o pai ausente, tendo na figura 

paterna uma grande lacuna, que jamais será preenchida. Assim, mesmo existindo a 

possiblidade de ser mal interpretada ou julgada pela demonstração de seus 

sentimentos no tocante ao posicionamento de seu pai, em torno da família e da 

política, Kátia assume os riscos de expor a sua verdade, deixando transparecer 

também toda a carga de emoções e sentimentos que estas memórias lhe trazem. Nas 

palavras dela existe um misto de orgulho e ressentimento, este pela perda, 
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primeiramente do contato com o pai, decorrente da clandestinidade e da prisão dele, 

depois, pelo seu desaparecimento e morte.  

 

4.3 OS TESTEMUNHOS E A RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA COMO MEIO DE 

REPARAÇÃO PÚBLICA AOS DANOS CAUSADOS PELA VIOLÊNCIA 

 

 Percebemos nos testemunhos analisados uma relação de compromisso com a 

“recontação” da história, há um comprometimento das vítimas em se contar “a 

verdade” sobre os fatos, e que esta verdade concerne a uma verdade de si e para si, 

isso ocorre também pelo fato de, ao longo dos anos, essas verdades terem sido 

ocultadas da sociedade civil. Por essa razão é que agora há uma necessidade de se 

estar constantemente trazendo esses fatos do passado para o presente, por meio da 

memória, materializada nos discursos. Observemos essa preocupação dos 

testemunhantes:  

 

No campo pessoal, então, eu fui chamada a esse processo, porque esse 
aqui seria o meu terceiro depoimento, tirando os outros depoimentos, 
movimentos pessoais mesmo, profissionais, que tem a ver com essa 
história” (PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 2014).  

  

 Notamos, no enunciado, uma preocupação em se estar constantemente 

rememorando a história, para que esta não caia no esquecimento, e não venha a se 

repetir no presente ou futuro. De acordo com Catroga (2001), a rememoração se faz 

para que haja uma aproximação com as recordações do passado que se subordina 

“ao princípio de realidade, o que exige que as evocações, apesar de conjugarem um 

tempo passado (anterioridade), mobilizem argumentos de veridição, tendo em vista 

garantir a fidelidade do narrado”(CATROGA, 2001, p. 22).  

 Dessa forma, a rememoração proposta pela CNV é construída, por meio da 

memória das vítimas, que é compartilhada por esse grupo de sujeitos que sofreram 

as violações de direitos praticadas pelo Governo Ditatorial, havendo então uma 

verificação da memória de um, por meio da memória do outro. Assim, mesmo de forma 

individual, a memória também é coletiva, pois as várias memórias individuais das 

vítimas podem ser comprovadas por meio umas das outras, ou seja, quando 

confrontamos os relatos das diversas memórias delas, podemos comprovar os fatos 

narrados durante os testemunhos, posto que elas citam nomes, fotografias ou 
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documentos que dão ao seu depoimento – testemunho – o status de “verdade”. 

Observemos essa preocupação nos testemunhos das vítimas. 

 

Eu lembro que nós saímos do Ipiranga porque já na década de 68, quando 
houve a questão do AI-5, houve o fechamento total do Regime. O negócio 
ficou muito complicado e meus pais em virtude da militância política, eles 
praticamente foram para a clandestinidade. De lá nós fomos viver ali 
mesmo no Ipiranga, em uma rua que chamava Lino e Silva, em um 
aparelho, que era um aparelho da VPR, onde se escondiam as armas e tal, 
dinheiro da organização, que eu me lembro, e era uma casa muito 
frequentada pelos militantes, né? Casa que tinha um quintal muito grande, 
havia reuniões e eu via que não era normal para uma casa, né? Tanta gente 
entrando e saindo, reuniões. (ADILSON OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014) 

  

 Neste enunciado, notamos a preocupação em se construir uma verdade, que 

possa ser, de fato, verificada, através das memórias de outras pessoas, que estiveram 

na casa, através de datações que podem ser comprovadas historicamente, por meio 

de endereços que também são de fácil comprovação e, também do detalhamento 

dado das transações e reuniões regulares que haviam no local. A imagem que se 

segue, serve de comprovação dos preceitos que pregava o AI-517, em conformidade 

com o que relata a vítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 O Ato Institucional Número Cinco (AI-5) foi o quinto de dezessete grandes decretos do Governo 
Militar, nos anos posteriores ao golpe de estado dado na madrugada de 31 de março para 01 de abril 
de 1964 no Brasil. Os atos institucionais tornaram-se o principal meio de legislação durante o Regime 
Militar, pois, em nome do "Comando Supremo da Revolução" (liderança do Regime) e do “sistema de 
Segurança Nacional”, derrubaram até a Constituição da Nação, vigente no período e foram aplicadas 
sem a possibilidade de revisão judicial. Isso resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários 
aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e também na 
suspensão de quaisquer garantias constitucionais que eventualmente resultaram na institucionalização 
da tortura, comumente usada como instrumento pelo Estado. O Ato Institucional Número 5, responsável 
pelo endurecimento do Regime Militar, e, consequentemente pela tortura, exílio e assassinato de muitas 
pessoas durante a Ditadura, pode ser encontrado na íntegra no endereço que se segue: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm. 
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Figura 4: O AI-5. 
 
 

 
 

Fonte: Secretaria Especial dos Direitos Humanos (2009) 
  

 A imagem acima nos traz um recorte do Diário Oficial da União, no qual foi 

publicado, pelo Governo Militar em 1968, o Ato Institucional nº 5, que, em 

conformidade com o enunciado pela vítima, foi o responsável pelo aumento da 

repressão, durante a ditadura, por tornar legal certas práticas de tomada de 

depoimentos, até então proibidas pela Constituição Brasileira. O Ato legaliza, dentre 

outras coisas, a prática da tortura para colher informações, que segundo o Governo, 

pudessem interferi ou macular o sistema proposto pelos militares. A forma com a qual 

o Ato é redigido, também chama atenção para o fato de o Governo buscar, perante a 

sociedade, uma legitimação para suas ações, em nome de uma suposta segurança 

nacional. Dessa forma, a rememoração do AI-5 serve de elemento de verificação dos 

fatos mencionados pela testemunhante, pois pode ser comprovado por meio do 

documento apresentado. 
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 Outros testemunhos também demonstram a preocupação das vítimas em 

comprovarem que o que estão dizendo é real, que de fato aconteceu. Observemos os 

enunciados que se seguem: 

 

Porque a minha mãe não conseguia me carregar, ela não conseguia me 
carregar, ela estava muito fraca e ela ia andando muito devagar, mas o 
piloto do avião me pegou no colo e me levou, e tem uma foto que eu não 
consegui resgatar, mas tem a foto dele comigo no colo (ÂNGELA TELMA 
LUCENA IMPERATRICE, CNV, 2014). 
 
Então, é uma visibilidade pública de uma situação que está acontecendo 
ali, na sua família... Que foi o dia da decretação da anistia. Mas, eu também 
participei de atos em prol da anistia, obviamente, e, assim. Mas, apesar de 
ter participado desses atos, lógico, e dos inúmeros atos do 1º de maio 
(PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 2014). 

 

Nos enunciados acima, observamos que as testemunhas têm uma 

preocupação em vincular o que dizem a coisas/fatos/lugares que podem ser 

comprovados historicamente ou através das memórias de outros sujeitos, como por 

exemplo, os atos em prol da Anistia e também a menção da Lei de Anistia18, que 

recebeu o número  6.683/1979 e foi decretada por João Batista Figueiredo, último 

presidente militar do Brasil. Vê-se esse cuidado no primeiro enunciado, retirado do 

testemunho de Ângela Telma Lucena Imperatrice, no qual ela se preocupa em afirmar 

que existe uma fotografia, portanto, uma imagem daquilo que ela está narrando e que 

pode servir de prova da veridicidade de seu testemunho.  

Já no testemunho de Priscila Almeida Cunha Arantes, ela cita atos públicos que 

podem ser encontrados em registros jornalísticos da época, assumindo também um 

caráter comprobatório, neste caso, menções e fotografias tiradas dessas 

manifestações podem servir como meio de se comprovar que o fato narrado por ela 

ocorreu realmente. A seguir temos um registro de um dos Atos mencionados pela 

testemunhante, através de uma imagem extraída do site do Arquivo Nacional, mantido 

pelo Ministério da Justiça: 

                                                           
18 Lei presidencial promulgada em 1979, cujo objetivo era fornecer a anistia política a todos àqueles 
que haviam praticado algum crime político entre os anos de 1961 e 1979. A Lei proporcionou absorção 
de “crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 
política”. Nesta perspectiva estavam incluídos integrantes de movimentos revolucionários que faziam 
oposição ao Governo e, também, agentes militares envolvidos em práticas que violavam os direitos 
humanos, dentre elas, assassinatos, torturas e estupros. Pode-se encontrar a Lei de forma integral no 
link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm. 
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Figura 5: Ato em favor da Anistia 

 

 
Fonte: Arquivo Nacional (2018) 

 

A imagem acima mostra o ato em prol da Anistia que ocorreu em 14 de agosto 

de 1979, em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Esse e outros registros 

do ato podem ser encontrados no site do Arquivo Nacional19. Esta imagem serve como 

elemento de veridição para o enunciado recortado do testemunho de Priscila Almeida 

Cunha Arantes, posto que é de fonte fidedigna e registra o momento, trazendo 

também, entre outras personalidades, a atriz Beth Mendes, que nesse dia, 

apresentou-se junto com seu grupo de teatro, para os que se fizeram presentes ao 

ato, o que contribui ainda mais para a confiabilidade da informação dada pela 

testemunhante.  

De acordo com Ricoeur (2007, p. 172), o que se estabelece nos casos de 

testemunhos é a “Credibilidade e a confiabilidade a partir da ordem moral” (RICOEUR, 

2007, p.172). Nessa ordem discursiva parte-se da prerrogativa de que, no contexto da 

CNV, em especial, na tomada de testemunhos, há um acordo entre as partes, que 

regulamenta que se deve falar somente “a verdade”. Assim sendo, estabelece-se 

como testemunha confiável “aquela que pode manter seu testemunho no tempo”, ou 

                                                           
19 www.arquivonacional.gov.br. 
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seja, aquela que, por mais que o tempo passe não modifica seu testemunho, sua 

história, posto que a história é parte do vivido. Nos testemunhos analisados, 

percebemos uma preocupação dos sujeitos com a comprovação de suas memórias, 

há uma reiteração de que os fatos narrados podem ser confirmados também por meio 

da memória de outros, já que muitas pessoas partilham de memórias desses fatos, 

apesar de serem sob perspectivas individuais.  

 Dessa maneira, trazendo para o contexto da CNV, podemos dizer que os 

testemunhos podem ser considerados verídicos na medida em que se estabelece 

entre os testemunhantes e a Comissão, o compromisso de se dizer somente a 

verdade dos fatos. Há um acordo entre as partes para que exista a confiabilidade e o 

compromisso com a recontação da história, com a intenção de que os ressentimentos 

sejam esquecidos e possa haver assim uma reconciliação entre o Estado e as vítimas. 

Nos relatos das vítimas selecionados para este estudo, pudemos perceber a 

preocupação com a não-repetição do passado no presente e no futuro. Como vemos 

no trecho do seguinte depoimento:  

 

A história precisa ser contada. Recontada. É como os judeus falam: Precisa 
ser lembrado para não voltar a acontecer. [...] quem não conhece a sua 
história está fadado a repeti-la (KÁTIA ELISA PINTO, CNV, 2014). 

 

 Seguindo por esta ótica, constatamos que “a rememoração, de um lado, 

fornece ao domínio da atualidade os vestígios de um passado que retorna como 

recordação e, de outro, legitima a interpretação desses vestígios pelos valores sociais 

do presente” (VENTURINI, 2009, p, 78), daí a importância do testemunho para os 

processos de constituição da “verdade”, por meio da “recontação” ou reescrita da 

história, neste caso em particular, da história do Brasil.  

Destarte, em decorrência de seu caráter relevante, não só para a constituição 

da história do Brasil, mas também para a reconciliação dessas vítimas com o Estado 

e do reconhecimento social dos fatos vivenciados por elas na ditadura militar 

brasileira, a CNV traz aos testemunhos prestados pelas vítimas um status de verdade 

pública, ou seja, aquilo que era verdade, para uma experiência individual passa a ser 

partilhado e recebe o reconhecimento de todos na sociedade, pelo processo de 

identificação. Apesar de existirem as divergências ideológicas dentro da sociedade, 

estabelece-se nos testemunhos o dever da memória, partindo do pressuposto de que 

todos têm direito à memória e à verdade. Para Ferreira (2006), o dever de memória 
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constitui um axioma de projetos testemunhais como a CNV, pois nela, existe a 

preocupação em se manter a memória dos fatos traumáticos ocorridos no período da 

ditadura no presente, para que se possa anular toda e qualquer possibilidade de esse 

passado de violência ressurgir no presente ou no futuro. Desse modo, o dever de 

memória corrobora para a construção da verdade, ou de um efeito de verdade, 

confirmado pelo fato de o fato apresentado ser importante não somente para um grupo 

específico de sujeitos, mas também para a sociedade brasileira em sua totalidade, 

pois, esse efeito de verdade corrobora para a reescrita da história do Brasil. Quanto 

às Crianças subversivas” e seus familiares, além de contribuir para a manutenção de 

seus lugares na sociedade atual, produzem também as suas constituições éticas e 

suas verdades, ou, as suas verdades de si, como trazemos no ponto a seguir.  

 

4.4 A CONSTITUIÇÃO ÉTICA DO SUJEITO: RESISTÊNCIA E VERDADE. 

  

Em consonância com o que disse Carvalho (2008) acerca do conceito de ética 

nos estudos foucaultianos, nos primeiros capítulos desta dissertação, afirmamos que 

o tratamento dispensado às questões éticas desvencilha-se do que temos em sua 

denotação, que traz a ética relacionada ao caráter individual, aos modos de ser de 

cada um ou de determinado grupo. Pensando assim, o que faz uma prática ser 

classificada como ética são as achegas dadas aos processos de subjetivação aos 

quais está vinculada.  

Assim, a ética é concebida a partir do sujeito e sua subjetividade, ou seja, o 

relacionamento do sujeito com ele mesmo e com sua verdade, que contribui para sua 

formação, sua identidade, quando demonstra domínio sobre si próprio. Retomamos 

essa discussão porque, no contexto da CNV, pudemos observar que os fatos 

vivenciados pelas vítimas, trazidos para o presente, por meio de suas memórias, 

influenciaram nas suas constituições enquanto sujeitos sociais, como também 

contribuíram para a criação de técnicas de domínio de si, que, para Foucault (2010) 

contribuem para a construção do sujeito denominado ético. Observemos no enunciado 

a seguir, algumas atitudes dos testemunhantes que se configuram como “práticas ou 

técnicas de si”. 

 

[..] o que eu estou falando é você se encontrar, assim, na vida, o que você 
quer fazer, como que você quer fazer e se sentir. E, se empoderar da sua 
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história, querer falar dela, entendeu? É uma construção mais recente. [...] 
O pessoal, ele foi caminhando ao lado do social. Não é desplugado. Eu 
poder fazer um livro, um pós-doutorado, sei lá, e uma exposição que fala 
sobre arquivo e que problematiza as discussões do arquivo na ditadura 
militar, não poderia ser possível, lá... E, só tem um olhar em relação a isso, 
da maneira como tem, em função do momento histórico do país. Então, eu 
acho que uma coisa está sim ligada à outra, porque o indivíduo, ele não é... 
Ele não está isolado, ele está junto com o coletivo. (PRISCILA ALMEIDA 
CUNHA ARANTES, CNV, 2014) 
 
Às vezes, a gente ia encontrar com alguém, quando estava com ele e daí 
é assim, era uma brincadeira de: “Ah, que nome você quer ter?” Então, eu 
até hoje, tanto é que, hoje, eu escrevo com pseudônimo. Eu até brinco, eu 
falo: “Gente, foi uma coisa que eu aprendi lá atrás.” E eu não consigo. Eu... 
É que eu quero separar... Eu, no fim, acho que... Eu acabo querendo 
separar minha vida... (KÁTIA ELISA PINTO, CNV, 2014) 

 

Nos enunciados acima, pudemos notar que as experiências vivenciadas por 

esses sujeitos contribuíram para as suas constituições enquanto sujeitos, para a 

fixação de suas identidades e para o conhecimento de si mesmos. Dessa forma, as 

vítimas identificam que as características psicológicas de sua personalidade atual são 

reflexos do que foram e viveram durante a infância, de tudo o que suas memórias, 

voluntárias ou involuntárias lhes trazem de lembrança. Como dissemos anteriormente 

nesta pesquisa, Foucault (2014) denomina esses procedimentos que são propostos 

aos sujeitos para a demarcação de suas identidades de “técnicas de si”.  

Através dessas técnicas do eu pudemos notar, por exemplo, que a Priscila e a 

Kátia se subjetivaram como escritoras na atualidade, como uma forma de pôr para 

fora todo o sofrimento vivido na meninice, uma espécie de catarse para purificação da 

alma e dos pensamentos, tentando modificar o seu ser singular, fazendo de sua vida 

uma obra de arte, como deixam transparecer nos enunciados de seus testemunhos 

dados à CNV. No enunciado de Kátia, notamos também traços do esfacelamento da 

personalidade da mesma, pois afirma sentir a necessidade de assumir outras 

personalidades como meio de existir e se expressar enquanto escritora, sendo assim, 

o pseudônimo funciona como um subterfúgio, um meio de ela escapar, mesmo que 

temporariamente, das lembranças dolorosas. 

Percebemos um grande labor das vítimas, que se estabelece na prática da 

reprodução das memórias dos fatos traumáticos, não se configura em uma prática 

fácil. Para muitos, as lembranças não lhes trazem apenas a rememoração do fato, 

mas todo o aparato afetivo envolvido no mesmo. As violências sofridas por elas 
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durante a ditadura rompem as barreiras entre as sequelas físicas e psicológicas 

deixadas na sociedade brasileira, em especial entre aqueles que estiveram envolvidos 

ou tiveram familiares e amigos envolvidos na luta pela democracia e pela liberdade, 

indo de encontro aos interesses do Governo Ditatorial instaurado no país a partir de 

1964, quando do golpe militar. Assim sendo, as memórias produzidas a partir do 

legado de traumas transmitidas por sujeitos que sobreviveram a esse período não 

existem apenas para este, elas estão sendo conduzidas às novas gerações. 

 As marcas do passado no presente são percebidas por meio dos testemunhos 

daqueles que viveram ou foram postos a par dos fatos de alguma forma. No caso dos 

testemunhos da CNV, que estamos analisando, percebemos a influência do passado 

daqueles quando eram crianças, interferindo nestes enquanto adultos. Observemos 

um exemplo dos efeitos da memória no presente de algumas vítimas: 

 

Mais até doloroso do que eu saber que a minha mãe foi torturada comigo 
dentro da barriga e até que ponto essa tortura me atingiu. E eu sei que ela 
se preocupou muito com isso na época. Na época não, sempre, mas enfim. 
E eu fui fazer exames e tal, eletroencefalograma e tal. Depois eu fiz de novo 
quando eu já... já adulta, já casada porque eu estava vendo uns flashes, eu 
resolvi fazer um monte de exames. Só contei para a minha mãe depois para 
ela não ficar preocupada (TESSA MOURA LACERDA, CNV, 2013). 
 
[...] tudo isso se impacta na sua formação e na sua história de vida e como 
você encara as coisas e sinto, também, para quem me conhece bem, você 
conseguia notar, claramente, algumas coisas na minha relação na vida que 
têm a ver com uma série de autopreservações que são, óbvio, originadas 
da questão do medo da perda, a questão da desconexão total da família, 
porque a única família que eu tive, de fato, foi a minha mãe (EDUARDO 
GUIMARÃES MACHADO FREIRE, CNV, 2014)20. 

  

Nos enunciados acima, percebemos os efeitos dessas memórias traumáticas 

no presente das vítimas e em suas construções enquanto sujeitos. O primeiro 

enunciado nos mostra que as experiências da vítima interferiram no modo como ela 

se relacionava com sua mãe, que ela estabeleceu uma relação de culpabilização em 

relação à mãe, o que dificultou a convivência entre elas, privando-as de uma relação 

amorosa, que a princípio, deveria haver no convívio entre mãe e filha. O segundo 

enunciado mostra que, além de refletir no psicológico das vítimas, as memórias 

                                                           
20 Como habitual, relembremos um pouco a história do testemunhante: Eduardo Guimarães Machado 
Freire, filho de Marília Carvalho Guimarães e Machado Freire, militantes políticos. Tinha cerca de três 
anos quando foi exilado em Cuba, junto com a mãe. 
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produzidas a partir do trauma também causam efeitos físicos nas vítimas no presente. 

No terceiro enunciado, a vítima explicita que algumas de suas ações de 

autopreservação, digamos assim, têm sua origem nas experiências do passado. 

Dessa forma, podemos dizer que as memórias dos sujeitos e o seu passado 

corroboram para a construção destes no presente.   

Percebemos que, nos testemunhos prestados à CNV, as pessoas vítimas de 

violência na infância trazem as experiências vividas durante o período em que 

sofreram violações de direitos, usando as lembranças dos fatos negativos como meio 

de fuga ou preservação. Este método, também corresponde às “técnicas de si” 

(FOUCAULT, 2006) que, são meios que o indivíduo encontra para se subjetivar, para 

se produzir enquanto sujeito para si e para a sociedade, estabelecendo uma relação 

entre a subjetividade e a verdade. Para Foucault (2006), se faz necessária a prática 

das técnicas de si para que seja possível o contato com a verdade, é o cuidado que 

se tem consigo mesmo, pois, “todo o cuidado de si é para ele, por ele, reduzido à 

forma do conhecimento e do conhecimento de si, encontram-se numerosos indícios 

destas técnicas” (FOUCAULT, 2006, p. 62). Observemos como Eduardo, enquanto 

vítima da ditadura, se subjetiva em relação aos traumas deixados pela violência: 

 

O lado negativo te emociona, você ouve essa história, não fico feliz de ouvir 
essa história, não é porque está sendo recontada, é porque eu sinto o valor 
emocional lá dentro, que eu não consigo explicar os pontos, mas eu sei 
onde eles estão, sei que está lá. Mas é muito bom você poder ter passado 
por tudo isso, porque eu sou uma pessoa, hoje, resultado de tudo isso, que 
aconteceu no passado. Não tenho mágoa, eu tenho muitos amigos militares 
hoje (EDUARDO GUIMARÃES MACHADO FREIRE, CNV, 2014) 

 

No enunciado observamos que a vítima se subjetiva ao dizer que o seu “eu” do 

presente é resultado dos fatos experienciados no seu passado, assim, sua verdade 

sobre si próprio é construída por meio das memórias do trauma. No caso da CNV, 

contar essa verdade, por meio dos testemunhos, funciona como uma forma de 

reparação do Governo para com as vítimas da violência por agentes do Estado, pois, 

os fatos “ocultados” pela historiografia oficial tornam-se, através dos relatórios da 

Comissão, conhecidos de toda a sociedade, fazendo justiça aos muitos mortos, 

torturados e presos pelos chamados “crimes políticos”. 

Em uma situação como a CNV, por mais que haja um acordo entre as partes – 

como num pedido de desculpas ou reparação judicial – não se busca o esquecimento 
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do fato, mas se elabora uma tentativa de esquecimento do ressentimento, pois este 

pode provocar efeitos (negativos ou não) no presente dos sujeitos, podendo até influir 

em suas identidades e ideologias (que por si só já representam um papel importante 

na constituição dos ressentimentos), interferindo também no modo como age em seu 

cotidiano, como vemos no recorte do testemunho a seguir: 

 

E daí eu fui crescendo, era uma coisa assim, sempre, desde de pequena, 
foi assim, uma coisa de não criar raízes, de passar de um lugar para o outro 
você não... Você tem amigos e não ter, não criar vínculo. Tanto é que eu 
fiz terapia durante algum tempo, a minha terapeuta ela falava assim: “Kátia, 
você parece uma turista. Você tem contato com as pessoas, você é intensa, 
mas você não cria vínculos, porque você sai dali e acabou.” E acho que foi 
uma coisa que ficou muito presente na minha vida até hoje. Tanto é que é 
muito engraçado, eu tenho uma memória ruim, que eu, por exemplo, 
encontro você hoje, tudo bem, talvez até eu lembre depois, provavelmente 
não vou lembrar do nome, mas... (KÁTIA ELISA PINTO, CNV, 2014). 

  

Observamos, neste enunciado, que as experiências vivenciadas por Kátia 

durante a ditadura, fizeram com que ela estabelecesse em seus modos de 

subjetivação, o distanciamento do outro, como forma de se proteger de uma possível 

perda. Isso acontece porque, ela, enquanto vítima do Regime, juntamente aos seus 

país, viveram na clandestinidade, na qual não podiam, devido à instabilidade 

provocada pela mesma, estabelecer vínculos sociais e nem, muitas vezes familiares. 

Por essa razão, é provável que a curta memória mencionada por ela, seja ainda um 

elemento de proteção que a mesma elaborou para proteger-se, constituindo uma 

técnica de si, conforme postula Foucault em seus estudos sobre o sujeito, enquanto 

posição política e social. 

 

A outra é que eu não deixava, mesmo em Cuba, eu não conseguia ter 
contato. Tinha medo de contato social com as pessoas. Quando chegava 
gente em casa, eu entrava em pavor, não deixava ninguém me pegar, eu 
mordia as pessoas, todos nós, depois, entramos em uma creche. [...] eu 
não me comunicava, fiquei até quase cinco anos sem me comunicar quase 
com ninguém, nem com as crianças, nem com outras crianças (ERNESTO 
CARLOS DIAS, CNV, 2014). 

 

 Neste enunciado, vemos o que Foucault chama de resistência, pois esta 

constitui uma espécie de reclusão do sujeito em si mesmo, a criação de uma “capa 

protetora” que lhe possibilita um desligamento do momento atual e das outras 
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pessoas, com o intuito de que este momento desagradável acabe, desapareça, 

mesmo que só para si, constituindo também uma técnica de si, que contribui para os 

modos de subjetivação do sujeito. A desconexão com o mundo exterior é para o 

testemunhante um modo de não sentir mais as dores que as memórias do trauma lhe 

fornecem. Foucault (2006, p. 60) afirma que esta técnica se trata de “uma ausência 

visível. [...] a prática da resistência que, de resto, está vinculada a esta concentração 

da alma e a este retiro (anakhóresis) em si mesmo, e faz com que se consiga suportar 

as provações dolorosas e difíceis”, assim, apesar de permanecer visível ao outro, o 

sujeito age como se não estivesse para se proteger da dor que a memória do trauma 

traz. Isto porque não são apenas as lembranças dos atos de violência que se 

estabelecem quando a vítima se propõe a falar de seu passado, há também todo um 

aparato de sentimentos envolvidos nas experiências do passado que interfere nas do 

futuro. No recorte do testemunho abaixo observamos que o sentimento do medo e da 

insegurança estão, desde a infância, permeando a vida da vítima: 

 

Essa frase eu escrevi porque foi uma coisa que atravessou praticamente 
toda a minha vida, assim. “O medo perdurava, o egocentrismo e o 
pensamento mágico típico da infância, faziam crer que algo de errado eu 
teria feito para que meus pais e meus irmãos tivessem me abandonado, 
então, eu poderia ser culpada de todo pavor? Hoje sabemos que o 
sentimento de culpa é inconsciente e destrói o desejo sujeito, precisamos 
ser livres para desejar, precisamos desejar para estarmos livres, 
abandonamos a convivência familiar, as pessoas em quem confiávamos, 
nossa casa, nossos brinquedos. Deixamos de poder desejar, sonhar e 
acreditar nos nossos sonhos muito cedo, os sonhos de infância passaram 
a ser pesadelos.” Eu tive, durante muitos e muitos anos pesadelos 
recorrentes, assim, sempre o mesmo, sempre o mesmo, até a minha vida 
adulta (MARÍLIA BENEVENUTO CHIDICHIMO). 

  

Os sentimentos de medo e de culpa fazem parte de um aparato sentimental 

que contribuem para a efetivação e/ou manutenção do ressentimento, juntamente com 

outros sentimentos como ciúme, ódio, rancor, desejo de vingança, humilhação, dentre 

outros, que também são responsáveis por governar as práticas sociais, pois, as 

emoções, apesar de serem, inicialmente, provenientes do corpo, elas são construídas 

por meio do discurso e das relações sociais, tais como as relações de saber e de 

poder existentes na sociedade, as quais os sujeitos estão vinculados e as relações 

que o sujeito estabelece consigo mesmo, ou seja, seus modos de subjetivação. Desse 

modo, podemos afirmar que as experiências emocionais são produzidas socialmente, 
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convencionadas como todas as partes das culturas das sociedades, sendo, portanto, 

um construto social criado e instituído coletivamente, através das relações de poder 

existentes na sociedade. 

No enunciado em análise, vemos a construção da relação da prisão dos pais e 

a sensação de abandono causada por este fato, com a culpabilização da vítima por 

esse estado de ânimo. Assim, a sensação de abandono e o medo da perda da 

liberdade de desejar, de querer algo para si e para o seu futuro, funciona como uma 

ruptura com suas expectativas de vida. Destarte, as emoções são instauradas a partir 

de estímulos externos, ou seja, são reações a ações propostas pelo outro, e sendo 

assim, a perda das expectativas e as emoções negativas da testemunhante são uma 

reação ao fato que causou o trauma, corroborando com o que afirma Ricoeur (2007) 

sobre os objetos de uma emoção, quando este afirma que estes podem ser 

ocasionados por traumas, que, por sua vez, propiciam a invocação de estados 

emotivos como o ressentimento. O autor atribui diferentes conotações para o termo 

ressentimento, são elas: a conotação psicológica, na qual o sentimento é duradouro, 

posto que este é lavrado e nutrido, até mesmo instigado; a conotação social, a qual 

não é concebida apenas como resposta a uma ação específica, “mas particularmente 

ao que chamaríamos de preconceito e discriminação” (RICOEUR, 2007, p. 62); e a 

conotação existencial, que parte do sujeito para com ele e, não é voltada para algo 

singular, mas para tudo. Dessa maneira, enunciamos que o causador do 

ressentimento é o fato de se censurar determinado fato histórico. Observemos as 

marcas dessa censura nos testemunhos das vítimas: 

 

Com a minha mãe eu não falava porque eu não queria que ela sofresse, 
ela já sabia que a gente tinha sofrido, e eu não queria acrescentar mais um 
sofrimento na vida dela, saber, meus filhos também passaram por isso. 
Então, com ela eu não falava sobre isso. Com meus irmãos eu não falava 
por um motivo bastante semelhante também, eu sabia que ia fazer, ia 
mexer numa coisa que às vezes a gente não sabe qual é o desdobramento 
que vai ter. [...] quando se está no núcleo familiar que você vivencia essa 
infância clandestina, eu acho que às vezes você se poupa até por conta do 
princípio da alteridade, por que é que eu vou fazer outra pessoa sofrer sem 
necessidade? Já chega o que eu vi (ÂNGELA TELMA LUCENA 
IMPERATRICE, CNV, 2014). 

 

 A censura imposta pelos próprios sujeitos em relação à menção das 

experiências vivenciadas pelas crianças vítimas da ditadura e de suas famílias fez 
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com que as memórias dos fatos traumáticos não fossem propagadas durante muito 

tempo, nem mesmo entre os familiares, pois havia sempre o receio de que as 

lembranças do trauma trouxessem mais dor e sofrimento do que os fatos já haviam 

provocado. Isso ocorre porque a linguagem usada no cotidiano, muitas vezes, não dá 

conta de narrar os fatos e sentimentos relacionados a essas experiências traumáticas, 

assim, as memórias traumáticas calam os sujeitos, por medo de que as memórias 

causem ainda mais tormento e penar para os seus entes queridos. Pensando assim, 

é que Telma resolve não falar com a mãe e irmão sobre as suas experiências durante 

a ditadura, posto que a lembrança traz a dor que o fato provocou no passado para o 

presente.  

As crianças, hoje adultos, que testemunharam e sofreram as violências da 

ditadura trazem marcas desse passado, que alguns denominam de “sequelas”. 

Podemos ver no enunciado a seguir, as consequências que essas violências 

proporcionaram:  

 

porque as sequelas são muito fortes. É esse aqui também tem uma sequela 
muito forte. É que a gente não fala isso para ninguém, mas a depressão, 
de vez em quando, vem e bate. Se eu for ler todas essas coisas, eu não 
sei se eu vou mudar minha conduta de atuação, ou não, então, se vai me 
prejudicar... É muito difícil (ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014). 

  

Doenças como depressão e ansiedade, assim como toda a angústia 

provocadas por essas patologias são muito comuns nos relatos, assim como síndrome 

do pânico e fobia social, como pudemos ver no recorte do testemunho acima. Nele, 

Ernesto conta acerca da dificuldade de falar sobre o assunto, isto porque a enunciação 

é muito mais difícil de ser realizada quando há marcas do ressentimento nas 

memórias, o que pode, entre outros fatores, ser causado pela sensação de injustiça, 

que vemos retratada nos testemunhos dessas vítimas. Observemos o que diz Priscila 

sobre a mesma problemática: 

 

Agora, o que eu poderia falar, assim, para vocês, em termos de 
significação, durante muito tempo, mas muito tempo, para mim, falar sobre 
isso era quase impossível. Hoje eu estou falando aqui, eu falo, assim, 
emocionada, mas é porque já... E, eu acho que também que é porque tem 
uma questão da idade. Você vai amadurecendo e você vai reelaborando as 
coisas. Mas, durante muito tempo, eu não queria falar sobre isso, ou eu não 
queria, e é interessante perceber, quando você vai amadurecendo, as 
marcas, elas vão... Você também vai querendo assumir as marcas que 
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fazem parte dessa história, por isso que eu acho esse momento importante, 
porque esse momento vem de encontro também a uma quase maturidade 
minha, do ponto de vista, eu sou uma mulher quase de 50 anos, que pude 
elaborar isso e, talvez, uma maturidade do próprio país, no sentido de 
poder, de fato, resgatar a sua história (PRISCILA ALMEIDA CUNHA 
ARANTES, CVN, 2014). 

 

Narrar o trauma apresenta-se como uma difícil tarefa para as vítimas, no 

entanto, as relações sociopolíticas interferem no modo como elas veem suas 

memórias, o que ocorre devido ao fato de os sujeitos sentirem a necessidade de falar 

para as outras pessoas, a compartilhar com elas suas experiências por meio do 

testemunho, principalmente quando os fatos narrados são de uma situação de 

violência vivida. Para Seligmann-Silva (2008, p. 66), isso acontece porque, antes de 

testemunhar, “existia uma barreira, uma carapaça, que isolava aquele da vivência com 

seus demais companheiros de humanidade, como também a consequente dificuldade 

prevista desta cena narrativa”, e esta barreira somente é quebrada quando as vítimas 

se dispõem a testemunhar para que os outros membros da sociedade, principalmente, 

os mais jovens, que não tiveram tanto contato com a história, possam tomar 

conhecimento dela. Assim, a rememoração coloca-se a serviço da construção de uma 

memória social. 

 

4.5 MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: EFEITOS DE UM JOGO DE PODER NAS 

SUBJETIVIDADES. 

 

Para Navarro (2008, p. 89), “o poder classifica os indivíduos em categorias, 

designa-os pela sua individualidade própria, liga-os a sua identidade, impõe-lhes uma 

lei de verdade que é necessário reconhecer e que os outros devem reconhecer neles”. 

Assim, as identidades sociais dos sujeitos que sofreram violações de direitos durante 

a Ditadura, portanto, que viveram as violências praticadas pelo Estado, são 

construídas/transformadas por meio das relações de poder que se estabeleceram 

durante e depois do estado de exceção entre os sujeitos sociais que participaram 

ativamente ou não dos acontecimentos traumáticos, marcados pela violência, como 

também por meio das interrelações existentes entre esses sujeitos na sociedade atual, 

haja vista que as vontades de verdade são transmitidas/fabricadas neste meio e que 

determinam as posições que estes sujeitos ocupam socialmente. 



115 
 

Os fragmentos que constituem as identidades desses sujeitos também são 

compostos através do discurso, visto como prática social, que estabelecem as 

maneiras como os sujeitos percebem a si próprios e aos outros, enquanto vítimas do 

Estado. Seus modos de subjetivação, assim como os de todo sujeito, estão 

relacionados à sua formação discursiva, que se dá nos variados âmbitos do convívio 

social e que se materializa através do discurso. Em nosso contexto de estudo, as 

formações discursivas das crianças vitimadas pela Ditadura constituíram suas 

posições sujeito dentro da sociedade brasileira, por meio de suas memórias 

traumáticas, materializadas por meio do discurso, e que, tornaram-se “públicas”, ou 

seja, de conhecimento da sociedade atual, principalmente entre os mais jovens, a 

partir do momento em que optam por darem seus testemunhos à CNV, atualizando a 

memória dos fatos do passado no presente. 

Em suas reflexões sobre a memória e seus desdobramentos, Ricoeur (2009, p. 

85) afirma que a lembrança, ou seja, a memória deve ser considerada como sendo 

um trabalho, “o trabalho da rememoração”. Assim sendo, baseando-nos no conceito 

de trabalho, podemos dizer que a memória das “crianças subversivas” são 

constituídas por meio de um esforço desses sujeitos em não deixar cair no 

esquecimento o passado recente do País e, por conseguinte, o seu passado e de seus 

familiares, que estão repletos de lutas pela democracia e pela liberdade, constituindo 

assim um fato relevante para a sua vida.  

 A ativação da memória (lembrança ou esquecimento) se dá pela busca pelo 

controle, tanto do passado quanto do presente, pois, durante o processo de 

rememoração, há uma reformulação do passado com o intuito de se modificar o 

presente, por meio da manipulação das memórias em suas materialidades. Isso 

ocorre porque a memória confere poder a quem a detém. Não há uma memória 

desinteressada, destinada à mera recordação do passado, ou seja, que funcione 

apenas como fonte de conhecimento de fatos ocorridos anteriormente. A memória 

induz os indivíduos a praticarem determinadas ações, ou tenta fazê-lo. No contexto 

em estudo, que é o da Comissão Nacional da Verdade, o resgate do passado para o 

presente é feito para que este não reincida no futuro. Preocupação constantemente 

encontrada nos enunciados dos testemunhos aqui propostos para análise. 

Observemos os enunciados extraídos dos testemunhos:  
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Aquele que testemunha, de certa forma sobreviveu a uma situação limite, 
traumática, no meu caso e de meus familiares: à época da ditadura militar 
no Brasil. Como filha de pais que foram presos, torturados, foragidos e 
clandestinos – e eu mesma presa com minha mãe e meu irmão quando 
tinha 3 anos de idade, no sertão de Alagoas [...]deixo aqui meu depoimento 
na esperança que possa contribuir não somente para a construção de uma 
memória coletiva, mas que, de alguma forma, ele possa servir de 
dispositivo para que essa história não se repita nunca mais no nosso país. 
(PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 2014)  
 
Então, tinha um medo muito grande de dar, mas, quando eu li aquele livro 
e comecei a ver as histórias, conheço vários personagens de lá que estão 
escritos no livro, a própria Dulce Maia e outras companheiras, eu me dei 
conta da importância desse depoimento deles para realmente constituir a 
história real. Então, este trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho 
muito importante para reescrever a nossa história e a história do Brasil e 
projetar isso aí para o futuro (ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014). 

  

 Notadamente, há uma preocupação com uma retomada de fatos do passado, 

para que estes, por se tratarem de acontecimentos traumáticos, que trouxeram ou 

impuseram a militantes políticos e seus familiares, momentos de dor e tristeza. No 

depoimento de Priscila há uma referência à socialização da memória como necessária 

para inscrição da história. Ricoeur (2009), quando disserta sobre os conceitos de 

memória individual e coletiva, refere-se ao fato de as memórias individuais, assim 

como as coletivas, também serem construídas no meio social, o que faz da memória 

individual uma memória coletiva.  

 A relação existente entre a história e a memória é muito mais de oposição do 

que de complementariedade. Apesar de a história ser composta a partir da memória 

dos sujeitos sociais – a memória coletiva – ambas trazem em seu cerne essa relação 

de oposição, haja vista que a memória possui um caráter concebido como inconstante 

e suspeitável, enquanto a história funciona como uma representação do passado, por 

meio de provas, ou seja, documentos.  

 Para Sarlo (2007, p.67) “Os discursos da memória, tão impregnados de 

ideologias como os da história, não se submetem, como os da disciplina histórica, a 

um controle que ocorra numa esfera pública separada da subjetividade”, por isso, há 

o estreitamento da relação entre a memória e as emoções. Quando a memória e a 

história levam em consideração aspectos da subjetividade, estão, de acordo com 

Sarlo (2007), estabelecendo uma pós-memória, que é, precisamente, o que ocorre 

com os testemunhos aqui analisados, pois, segundo a autora, “Simplesmente se terá 
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escolhido chamar pós-memória o discurso em que há o envolvimento da subjetividade 

de quem escuta o testemunho de seu pai, de sua mãe, ou sobre eles” (SARLO, p. 95). 

Assim, concebemos os testemunhos das vítimas aqui analisadas também como 

discursos de pós-memória, haja vista o envolvimento destas com os testemunhos de 

seus pais, também acerca dos fatos por eles experienciados, como podemos ver nos 

enunciados abaixo: 

 

[...] o medo e o terror fez com que minha mãe tivesse um aborto numa 
situação que colocou em risco sua própria vida. Foi levada às pressas para 
o hospital da localidade próxima, São Luiz Gonzaga, distante alguns 
quilômetros, percorrido numa estrada precária de chão batido. Mas, o terror 
ainda não acabara, chegando lá encontrou o hospital cercado de militares 
que esperavam que, com a gravidade da saúde de minha mãe e do filho 
que carregava no ventre, o meu pai estivesse se dirigindo ao hospital 
(MARÍLIA BENEVENUTO CHIDICHIMO, CNV, 2014). 

  

 Neste enunciado percebemos que a testemunhante também menciona 

memórias que lhes foram transmitidas pelos seus país, pois, estes são relatos de fatos 

que ocorreram enquanto a testemunhante era ainda um bebê com pouco mais de um 

ano, portanto, não poderia lembrar-se, com tamanha riqueza de detalhes, dos fatos 

narrados. Nesses casos, esses testemunhos trazem uma pós-memória, seguindo a 

perspectiva de Sarlo (2007).  

 Para a autora, pós-memória consiste em lembrar-se de fatos que não se 

experienciou realmente, fatos que foram vivenciados por meio das narrativas de 

outrem. Dessa maneira, a autora remonta a duas formas diferentes de lembrança: as 

dos fatos experienciados e as dos não experienciados. No segundo caso, o sujeito 

recebe a lembrança por meio das memórias de outrem – fato comum entre as 

crianças, cujos testemunhos aqui analisamos, pois, devido aos acontecimentos terem 

ocorrido em tenra idade, ouviram e transmitiram muitos relatos – enquanto que, no 

primeiro, o sujeito vive a experiência e se lembra dela.  

 Sarlo (2007) utiliza este termo não para se referir somente a uma espécie de 

memória pública, mas sim uma memória que leve em conta as relações afetivas e a 

moral, que influencie nas identidades dos sujeitos. Segundo Sarlo (2007, p. 91), pós-

memória é a “memória da geração seguinte àquela que sofreu ou protagonizou os 

acontecimentos”, como por exemplo, as memórias que têm os filhos sobre as 

memórias de seus progenitores. 
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4.6 O PAPEL DAS EMOÇÕES NA CONSTITUIÇÃO DA MEMÓRIA E DAS 

SUBJETIVIDADES DOS SUJEITOS. 

 

 Acerca das emoções, Galvão (2004, p. 314) afirma que devemos tratá-las “[...] 

como um idioma ou um código que define e negocia relações do eu com uma ordem 

social ou moral e cujo significado não pode ser separado do papel que desempenham 

na interação social ou das implicações do cenário cultural dos quais participam”. O 

modo como os sentimentos são “sentidos”, nem sempre é concebido de modo natural, 

pode ser também um fruto do social, ou seja, as emoções apresentam-se como sendo 

“esperadas” ou “necessárias”, conforme o meio social ao qual pertence ou à posição 

sujeito que o indivíduo ocupa. 

 No contexto da CNV, percebemos que os sentimentos vivenciados pelas 

vítimas da ditadura e seus familiares são resultados de experiências pelas quais 

passaram em sua infância, ou seja, o retrato do que são hoje, é consequência dos 

fatos experienciados no passado. Isso ocorre por que a materialização das memórias 

das vítimas acontece depois que elas presenciaram a violência ou os efeitos dela. Não 

há, nessa perspectiva uma preocupação em se saber se os testemunhantes viveram 

o fato, mas sim, que este o tenha, de algum modo, lhes afetado, lhe atingido, haja 

vista que os fatos experienciados pelos pais das vítimas também contribuíram para os 

modos de subjetivação desses sujeitos. 

Dessa maneira, o acontecimento deixa suas marcas nos sujeitos e estes a 

revelam em seus testemunhos, pois, essas marcas são parte do sujeito enquanto ser 

social, e, portanto, assujeitado às instabilidades inerentes às sociedades. Nos 

testemunhos analisados neste estudo, verificamos que os fatos traumáticos 

vivenciados pelas vítimas de violações de direitos humanos contribuíram para a 

formulação destas enquanto sujeitos, portanto, interferiram na construção de suas 

identidades, como podemos constatar nos depoimentos abaixo:  

 

O Estado trata as crianças, alguns mais, outros menos, da mesma forma 
de um preso político. Eu fiquei com muito trauma por muito tempo. Muito, 
muito, muito tempo. Eu não consigo lembrar. E a outra coisa era o pavor 
que eu tinha das pessoas: pavor de pessoas de farda, tinha medo de 
pessoas fardadas, tinha pavor. E eu tinha fobia social, não conseguia ficar 
junto com as pessoas. Eu até hoje sou assim, corto as histórias (ERNESTO 
CARLOS DIAS, CNV, 2014). 
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Então, foi bastante difícil. Tanto é que o que que eu sinto? Eu não... Não 
que eu me arrependa disso, acho que eu vivo a minha história, acabou, 
mas eu não consegui ter... Não consegui pensar como as outras pessoas: 
“Ah, vou me casar, ter filhos...” Hum hum, para mim não... Ter 
relacionamento, sim, talvez, mas não querer formar uma família, não querer 
ter filhos (KÁTIA ELISA PINTO, CNV, 2014). 
 
Medo. Eu tenho muito medo sempre. Eu não durmo de luz apagada. 
Sempre tem de ter alguma luz acesa. E agora com os filhos é muito fácil 
dizer "Não. Tem de deixar a luz acesa. E se ela quiser ir ao banheiro de 
madrugada?" Mas são coisas que eu carrego desde a infância (TESSA 
MOURA LACERDA, CNV, 2014). 

 

Constatamos que, mesmo depois de décadas, os efeitos dessas memórias 

ainda permeiam a vida das vítimas e interferem nos seus modos de lidar com a vida 

e com o outro, ou seja, interferem em suas identidades. Seguindo os pressupostos de 

Foucault (2008), podemos inferir que as identidades desses sujeitos são compostas 

através do discurso, visto como prática social, que estabelecem as maneiras como os 

percebem a si próprios e aos outros.  

Dessa forma, podemos afirmar que as experiências pelas quais passaram as 

vítimas de violações de direitos da CNV, influenciam nas suas construções enquanto 

sujeitos. Sobre essas influências, observemos os enunciados retirados dos 

testemunhos de Adilson e Eduardo:  

 

Foi terrível para mim, porque eu desconhecia essa sociedade na exclusão 
social que em Cuba não existia. Cheguei aqui fui ser operário, aquelas 
coisas que tanto o Vinícius dizia “Operário em Construção”, né? Comecei 
a ver tudo aquilo, aquele poema passou pela minha cabeça, do “Operário 
em Construção”, fui ser operário. E fui estudar também, porque imagine, eu 
fui terminar o colegial aqui, fui trabalhar e estudar. Terminei o colegial aqui 
e como eu dominava o idioma, lá pela década de 90, tinha o “boom” do 
espanhol, atualmente eu sou professor de espanhol, me formei em letras 
(ADILSON OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014). 

  

Tudo isso se impacta na sua formação e na sua história de vida e como 
você encara as coisas e sinto, também, para quem me conhece bem, você 
conseguia notar, claramente, algumas coisas na minha relação na vida que 
têm a ver com uma série de autopreservações que são, óbvio, originadas 
da questão do medo da perda, a questão da desconexão total da família, 
porque a única família que eu tive, de fato, foi a minha mãe (EDUARDO 
GUIMARÃES MACHADO FREIRE, CNV, 2014). 
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Nos enunciados, os testemunhantes relatam o quanto as experiências vividas 

no passado influenciaram nas suas relações sociais. Como também revelam seus 

sentimentos em relação as suas formas de lidar com a perda, e com as relações 

familiares. Assim, os testemunhos demonstram as influências dos sentimentos nos 

modos de subjetivação dos sujeitos e na construção de suas histórias. 

 Neste estudo, também pudemos notar que, para os sujeitos sociais e suas 

tradições, é muito importante a presença do nome, como marca de suas identidades. 

E para as crianças vítimas da ditadura, até esse direito lhes foi, por muito tempo, 

usurpado, já que, para viverem na clandestinidade, junto aos seus pais, muitos tiveram 

que mudar de nome, ou sobrenome, ou seja, tiveram que mudar de identidade e 

construir uma nova história para si e para os outros, para poderem permanecer em 

“liberdade”. Notamos nos testemunhos aqui analisados, que a maioria das crianças 

tiveram esse conflito em relação ao nome e ao poder que este tem nas relações 

sociais. 

Até mesmo eu mudei de nome, era Adilson e virei Marcos. [...] olha, para 
crianças isso eu acho até engraçado, mudar de nome, mas eu via assim, 
que a minha mãe sempre falava que a gente não podia se distanciar muito 
da casa porque em qualquer momento a gente teria que sair dali correndo, 
como de fato, né? (ADILSON OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014). 
 
Acabou com o disfarce, então, em teoria, a gente não deveria ter o nosso 
nome, muito em função...os cubanos sempre tiveram essa preocupação 
com segurança e acabou acontecendo, tentaram, em algum momento 
nesse período, não sei se foi em 74, por aí, tentaram sequestrar a gente na 
escola. Acho que nesse momento a operação Condor ainda estava bem 
em alta e eu, sinceramente, até hoje eu não entendi a grande relevância 
que podia ter para o regime militar (EDUARDO GUIMARÃES MACHADO 
FREIRE, CNV, 2014). 
 
Até os 18 anos, eu não tinha o nome do meu pai na certidão porque ele já 
estava morto quando eu nasci. E isso criou situações constrangedoras. 
Além de ser horrível para mim "Como assim não ter um pai nem na 
certidão?” [...] quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, eu fui 
percebendo os olhares, umas situações constrangedoras porque eu não 
tinha o nome do meu pai na certidão, como se eu não tivesse pai mesmo 
(TESSA DE MOURA LACERDA, CNV, 2014). 

  

Nestes enunciados, podemos notar a importância que o nome, seja ele o nome 

próprio ou o sobrenome da família, tem para a sociedade e para a construção da 

identidade desses sujeitos, haja vista que a identidade é vista também como um 

construto do social, já que ela é produzida a partir das relações sociopolíticas. Desse 
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modo, podemos dizer que a identidade possui um caráter instável, haja vista as 

possibilidades de mudanças permitidas em seu processo de formação, que é um 

processo sempre inacabado, ou seja, que está em constante mutação. Isto ocorre 

porque a sociedade não esgota suas possibilidades de transformações. 

Para Foucault (2006, p.88) “uma identidade é a condição para que um indivíduo 

possa conhecer o que ele é. [...] é, se quisermos, a superfície de reflexo onde o 

indivíduo pode reconhecer-se, conhecer o que ele é”, então, o nome que é dado ao 

indivíduo também contribui para a sua identificação na sociedade, para a percepção 

que ele tem de si em relação a sua subjetividade e, também, em relação aos outros. 

Nos recortes dos testemunhos acima, pudemos notar que, além de estas pessoas 

terem tido uma infância extremamente desestabilizada pelos Agentes da repressão 

do Governo Militar, elas também sofreram com as consequências das escolhas de 

seus pais, em serem militantes, perante a sociedade, o que mostra também, como 

relata Tessa, no enunciado acima, que o sofrimento causado pela violência não 

cessou na infância, que, pelo contrário, se estendeu pela vida adulta, pois, a mesma 

não tinha o nome do pai em seu registro de nascimento, por consequência de seu 

assassinato durante a ditadura. Já Ângela Telma, no enunciado que se segue, fala da 

alegria em poder dizer quem são seus pais e o que eles representaram para a história 

do Brasil, mencionando também o fato de os filhos dos militares que praticaram os 

crimes contra seus pais e muitos outros, não terem os mesmos sentimentos em 

relação ao que seus pais fizeram durante o Regime. Observemos: 

 

Os filhos dos torturadores não podem, eles não podem usar o seu 
sobrenome, de cabeça erguida e falar eu sou filho, o filho do capitão 
Homero, não fala, eu sou filho do capitão Homero, ele pode falar lá no meio 
dos militares. Nós podemos falar, independente das pessoas concordarem 
ou não com o nosso ponto de vista (ÂNGELA TELMA LUCENA 
IMPERATRICE, CNV, 2014). 

  

No testemunho acima, vemos a relação dos atos de violência com os 

sentimentos provocados por eles nas famílias de ambas as partes: as vítimas e os 

torturadores. Enquanto a filha da vítima se diz livre para falar de sua história e da de 

seus pais, afirma que os filhos dos torturadores não podem fazer o mesmo, isto 

porque, hoje, reconhece-se como crimes de lesa-humanidade os atos praticados e as 

pessoas que os praticaram são vistas como criminosas, devido a ação da memória 

dos fatos nas novas gerações, que antes desconheciam os fatos e sabiam apenas o 
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que o Regime queria que soubessem. Então, o nome funciona como meio para se 

identificar os criminosos socialmente.  

Destarte, a imponência social adquirida pelo nome na história da humanidade 

é notável. E o nome é parte da cultura do sujeito, assim como toda a carga histórica 

que este nome carrega, constituindo um colaborador na produção das identidades dos 

sujeitos, que por si inferem um caráter plural, próprio da Análise do Discurso, já que 

as identidades, assim como os sujeitos que as carregam e as constroem são 

produzidas no/pelo discurso, posto que os discursos são formulados de acordo com 

as posições-sujeito que os indivíduos ocupam e que lhes permitem proferir 

determinados discursos, em suma, o que pode ser dito por um sujeito em 

determinadas relações de tempo e espaço, subordinado às relações de poder/saber 

estabelecidas socialmente. Dessa forma, no caso das crianças vítimas da ditadura, 

não se observa apenas os ressentimentos deixados peles atos de violência sofridos, 

mas também, o quanto as memórias desses fatos interferiram nas trajetórias de vida 

desses sujeitos, como eles conseguiram digerir essas experiências e como eles se 

constroem como sujeitos e elaboram suas identidades por meio da memória, já que 

esta pode também ser considerada como responsável pela realização da vida dos 

sujeitos em sociedade, através do não esquecimento, da prática da memória em si.  

 Nessa perspectiva, podemos dizer que a memória constrói os sujeitos vítimas 

da violência da Ditadura na infância e suas identidades, não somente sob a ótica do 

passado, mas também pensando no futuro. Isso porque há uma difícil relação entre a 

identidade desses sujeitos e o tempo, e esta, até certo ponto, justifica o fato de a 

memória ser um componente temporal da identidade, assim como também o são a 

avaliação do presente e a projeção do futuro. Outro aspecto que torna frágeis as 

identidades, consiste na relação de confronto com o outro, que é visto como uma 

ameaça. Assim, as diferenças contidas no outro oferecem perigo a nossa identidade.  

É importante enfatizar que a subjetividade não se refere ao sujeito em sua 

essencialidade ou individualidade e, muito menos, como categoria invariável, já que 

consiste em processos modificáveis e plurais. No entanto, a memória, apesar de ser 

tomada em seu aspecto social, portanto heterogêneo, também possui um caráter de 

privacidade que lhe fornece certa singularidade: as memórias das pessoas não são 

as mesmas, pois, por mais que dois ou mais sujeitos tenham presenciado o mesmo 

fato, suas memórias acerca deste mesmo fato não serão as mesmas. É uma questão 

íntima de perspectiva, assim, não há como transferir lembranças de um sujeito a outro, 
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sem que haja nenhuma modificação nelas. Isto ocorre porque “enquanto minha, a 

memória é um modelo de minhadade21 de possessão privada, para todas as 

experiências vivenciadas pelo sujeito” (RICOEUR, 2007, p. 107). E, é essa 

característica da memória que proporciona a continuidade temporal do sujeito, e que 

permite que se possa reconstruir uma história no presente, remontando os 

acontecimentos gradativamente em uma linha temporal. Então, por mais que os 

sujeitos tenham partilhado os mesmos fatos, as experiências com estes apresentam-

se de formas diversas, o que podemos notar em alguns dos testemunhos aqui postos 

em análise. 

 

No Juizado de Menores eu consegui descobrir a dimensão da crueldade 
infantil: as crianças puxavam nosso cabelo, davam tapa na nossa cabeça, 
molhavam a nossa cama, a gente. [...]então, assim, um momento terrível, 
e eu ficava chorando e, ao mesmo tempo, eu tinha medo e vergonha de 
chorar. Eu tinha medo porque as crianças iam chegar e falar: “Por que é 
que você está chorando?” E vergonha porque eu falava: “E agora? Como 
é que eu vou explicar por que é que eu estou chorando?” Então, você meio 
que faz uma reflexão ao contrário, com três anos e meio, então fiquei 
naquele momento ali e tal, não via a hora que aquilo acabasse, de vez em 
quando eu pegava, descia da cama e me escondia embaixo da cama, 
porque não queria que ninguém me encontrasse, não conseguia fazer nada 
e minha cabeça doendo, doendo (ÂNGELA TELMA DE LUCENA 
IMPERATRICE, CNV, 2014). 
 
Até que levaram a gente, se não me engano, para Celso Garcia que era o 
Juizado de Menores. Foi muito terrível para mim também, porque quando 
eu lá cheguei, vi que tinham três crianças ao mesmo tempo dormindo em 
cada cama, nas beliches, foi muito terrível para mim aquilo. E tinha lá uma 
diretora que eu não me esqueço, porque todo mundo chamava Valquíria, 
chamava a gente de terrorista, “Não se aproximem dos terroristas” 
(ADILSON DE OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014). 

 

Observamos os relatos dos irmãos Telma e Adilson Lucena e percebemos que 

as dimensões do mesmo fato vivenciado por ambos – a chegada ao juizado de 

menores – foi percebido de ângulos diferentes. Enquanto Telma fala acerca de seus 

sentimentos em relação ao que as outras crianças fariam ou falariam se soubessem 

da sua condição de filha de presos políticos, portanto, uma criminosa, subversiva, 

como era tratada pelo Estado, seu irmão, que junto a uma terceira irmã, presenciaram 

                                                           
21 Para o Autor, “minhadade” é tudo aquilo que é próprio de um sujeito, exclusivamente, portanto, que não 
pode ser compartilhado com outrem sob nenhuma circunstância. 
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o mesmo fato, observa os aspectos físicos do local onde foram presos e também fala 

sobre a diretora do local e suas impressões sobre ela, o que em nenhum momento de 

seu depoimento sua irmã menciona. Comprovando assim, que, apesar de os fatos 

serem os mesmos, as experiências são diversas, por isso, as lembranças e suas 

marcas também o são. No entanto, essas memórias se completam e se confirmam 

uma por meio da outra, pois, “toda a tradição do olhar interior se constrói como um 

impasse rumo à memória coletiva” (RICOEUR, 2007, p.108).  

Segundo esse pensamento, Telma se preocupa em saber como será vista 

pelas outras crianças, que identidade mostrar a elas, pois disto dependeria seu 

convívio naquele ambiente hostil, então, a sua identidade poderia ou não lhe 

proporcionar uma boa estada naquele ambiente, bastando que as outras crianças 

desconhecessem sua identidade, sua história e origem. Então, era muito comum que, 

em situação de clandestinidade, tanto as crianças quanto seus pais, terem seus 

nomes trocados e suas histórias inventadas, como forma de permanecerem fora das 

prisões, para se auto-preservarem. 

 A ditadura usurpou de crianças e adolescentes partes de suas histórias, pois, 

nenhuma criança que teve os pais perseguidos pelo Regime por questões políticas, 

pode usufruir de sua vida social plenamente, sendo privados do convívio familiar, da 

frequência escolar e das amizades e brincadeiras da infância. Essas privações 

interferiram nas construções desses sujeitos e ainda influem em seus modos de 

subjetivação e postura perante a sociedade, como podemos ver nos enunciados a 

seguir: 

 

Depois que eu saio dessas sessões, que eu sou usado aí nessas sessões 
de tortura com o pai... Eu não sei, para mim, essa questão da tortura, para 
mim, foi uma surpresa. Agora, no depoimento que eu dei ao Azenha, eu 
contei para ele um pesadelo. Eu sei que, em psicologia, quando é um sonho 
que se repete, quer dizer alguma coisa, e é um sonho que eu sempre tive 
até meus nove anos, sei lá, bastante grande. Eu tinha febre, qualquer lugar 
ou de noite e fazia minhas necessidades dormindo quando tinha esse 
sonho. Era sempre: acorda o asno, o asno de bonezinho verde e uma 
agulha. Eu tenho fobia de agulha até hoje (ERNESTO CARLOS DIAS, 
CNV, 2014). 

 

 Neste enunciado, constatamos que as memórias decorrentes de fatos 

traumáticos trazem como consequência aspectos físicos (comprováveis por meio de 

especialistas que, neste caso específico, configura-se como uma aicmofobia, 
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patologia psicológica que consiste em um medo irracional e excessivo de agulhas, 

alfinetes ou injeções), mas também abrangem questões psicológicas e, 

principalmente, “questões coletivas que têm causas sociais e políticas” (LEAL, 2012, 

p. 9), que podem ser devidamente “tratadas” por meio de políticas públicas 

psicossociais que promovam a restauração do tecido social danificado por situações 

de violência e desrespeito aos direitos humanos, permitindo que as vítimas de 

privações de direitos possam ressignificar suas vidas na sociedade. Segundo essa 

prerrogativa, um indivíduo não esquece os fatos traumáticos que o acometeram, 

principalmente, se eles lhe provocaram ressentimento, é o que relata Ernesto nesse 

recorte do seu testemunho, no qual relata os pesadelos e a aicmofobia decorrentes 

do trauma de ter participado das sessões de tortura, as quais fora submetido o seu 

pai. Sobre o ressentimento e sua relação com a memória, Bresciani e Naxara (2004 

p. 10) afirmam que:  

 

A questão dos elos entre memória e esse sentimento negativo e mal 
resolvido, motivador da inércia, mas também desencadeador de relações 
entre os afetos e o político, entre os sujeitos individuais, sua afetividade e as 
práticas sociais; a da construção de identidades pessoais, de grupos e de 
nações, identidades densamente alimentadas, cultivadas e acalentadas por 
cargas afetivas; a da polissemia das palavras, seu uso abusivo, sua âncora 
cultural ou farol iluminador de modos de sentir diversos do nosso; a das 
construções intelectuais de ampla acolhida pelo público leitor, aprisionadoras 
do subversivo ato de divergir.  

 

Com base na citação acima, podemos dizer que a ponte entre a memória dos 

fatos e o sentimento negativo dos sujeitos acerca das suas experiências podem dar 

origem aos ressentimentos, que são a junção de vários sentimentos, destacando-se 

primordialmente o ódio e seus ascendentes, que se  combinam com o sentimento de 

impotência frente à situação desagradável vivenciada pelo indivíduo, o que produz a 

mágoa que não desaparece com o tempo, apesar dos acordos sociopolíticos. As 

formas como os ressentimentos são materializados se diferem de ser para ser, isto 

porque cada um reage de maneira diversa aos mesmos estímulos, uns são mais 

intensos que outros, por exemplo. Assim, o ressentimento é proveniente da 

impotência e esta intensifica os efeitos daquele. 

 A rememoração é uma prática que envolve, além dos aspectos históricos e 

sociais, as emoções, haja vista que, para aqueles que sofreram violações de direitos 

humanos, no nosso caso específico, as crianças vitimadas pela violência da ditadura, 
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o ato de lembrar traz consigo a dor que o fato provocou nos sujeitos, dessa forma, 

recordar também consiste em um sofrimento.    

 

sou uma pessoa muito normal, mas quando chega aí nesse momento vem 
uma coisa assim que dói. Então, eu não sei, acho que tem alguma coisa a 
mais que eu não sei o que é que é. Eu queria saber o que é. Tem alguma 
coisa que me machucou muito nesse período. Não sei se foi assistir o pai, 
eu não sei. Me machucou muito. Dói. Eu fico fraco nesse momento 
(ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014). 

 

Para Ernesto, o regate de suas memórias possibilita a reconstrução da história 

e, também, a construção da identidade. Neste enunciado ele disserta sobre o ato de 

testemunhar, de falar de suas lembranças durante o cárcere de seu pai, já que ele foi 

usado pelos militares para torturar seu pai. Na oportunidade ele relata que as 

memórias lhe fazem enfraquecer, não ter forças para lidar com as marcas que os fatos 

lhe deixaram, no entanto, ele se propõe a dar seu testemunho porque sabe de sua 

importância social e política.  

Além do que, por mais que seja difícil e, por diversas vezes dolorosa, a memória 

dos fatos violentos configura-se também como um dever de memória, portanto, como 

uma política pública que visa prevenir que os atos de violência voltem a acontecer, 

daí a sua importância para a sociedade, pois, a população que conhece a sua história 

e sabe como os fatos se deram, não está propensa a repetir os mesmos erros, até 

mesmo porque o ato de lembrar já contribui para o desmembramento das ferramentas 

que permitiram a violação de direitos no passado. Dessa maneira, o passado, ainda 

que repleto de acontecimentos traumáticos, não deve ser visto como um fardo pesado 

que se carrega e que, por mais que a lembrança dele cause dor, devemos mantê-lo 

vivo, ressignificando-o para que possa ser refletido no presente e no futuro.  

 

4.7 O DEVER DE MEMÓRIA COMO POLÍTICA PÚBLICA NO CONTEXTO DA 

JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO. 

 

Como afirma Paul Ricoeur (2007, p.101), “o dever de memória é o dever de 

fazer justiça, pela lembrança” e este dever não está somente em se guardar o “rastro 

material, escrito ou outro, dos fatos acabados, mas entretém o sentimento de dever a 

outros, dos quais”. dessa maneira, em uma situação testemunhal como a que 

apresentamos nesta pesquisa – CNV – a relação de quem testemunha como os outros 
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constitui-se como uma relação ética na qual busca-se, uma reparação para as vítimas, 

como ocorre com a Comissão da Verdade, já que, neste caso, o dever de memória, 

compete justamente à busca pela justiça, por fatos que ocorreram às vítimas de crimes 

de lesa-humanidade durante a ditadura. Visto isso, o dever de memória atrela-se ao 

dever de justiça, desenvolvidos por meio da memória, como observamos no 

enunciado que se segue: 

 

Olha, há muito tempo atrás a gente ainda sentia um certo pessimismo em 
relação a todo esse episódio de que se algum dia essas pessoas seriam 
julgadas. Mas eu acho que o simples fato de existir essa Comissão, de 
certa forma nos deu alento, né? Porque pelo menos a história está sendo 
resgatada, está sendo contada, é importante que os jovens conheçam essa 
história dramática do país e que isso não caia no esquecimento. Serão 
julgados? Eu acho que não, talvez a própria história nos surpreenda. A 
história tem essas... nos surpreenda. Mas pelo menos eu acho que eles 
recebam uma condenação moral, né? Porque eu acho que ainda os 
resquícios da ditadura estão aí, eles estão presentes, são muito fortes [...] 
Mas eu acho que é importante por isso que nós decidimos que era 
importante o nosso depoimento para a Comissão da Verdade porque 
consideramos que esse é o momento em que agora a nossa versão vai ser 
escutada, porque até então nós tínhamos a versão oficial dos meios da 
ditadura que ocultaram durante tanto tempo essa nossa versão. (ADILSON 
OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014) 
 

 Neste enunciado, Adilson fala de sua angústia por saber que as pessoas 

responsáveis por seus traumas nunca receberão uma punição, que a justiça não será 

feita, pois, esses torturadores não poderão ser presos pelos crimes cometidos. No 

entanto, demonstra satisfação no fato de a Comissão da Verdade ter buscado resgatar 

a histórias para as novas gerações, para evitar que caia no esquecimento e para que, 

por mais que os culpados não possam responder judicialmente, eles possam 

responder “moralmente” pelo que praticaram. Como também fala sobre a importância 

da recontação da história, pois ele, através de seu testemunho, pode dar voz a toda 

uma geração de crianças que sofreram com a tortura, com a ausência da família e 

com a infância roubada. Isso para que nunca mais se repitam os atos de violência do 

passado, como vemos neste enunciado: 

 

Eu acho que precisa contar a história [...] porque precisa deixar palatável 
para que as pessoas conheçam história, as pessoas precisam conhecer. 
Eu ouço muita barbaridade hoje em dia das pessoas falando assim: “Não, 
porque a época dos militares era melhor, e porque não sei o quê, porque 
precisa voltar, porque está uma baderna, porque isso, porque aquilo, 
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porque aquilo outro, lá lá lá, isso e aquilo.” Não é esse... Me preocupa 
porque são pessoas que desconhecem a história. Elas viveram protegidas 
e sem grandes problemas, então para elas aquilo seja só história mesmo. 
Mas para quem viveu é muito forte. Então precisava ser recontada, eu acho 
que a história do Brasil inteira precisa ser recontada, não só esse período, 
mas toda ela (KÁTIA ELISA PINTO, CNV, 2014). 

 

Percebemos por meio desse testemunho, que, há um resgate no valor que tem 

a memória, tanto para Kátia, enquanto sujeito, quanto para a sociedade e a 

historiografia, porque, nesse caso, a vítima quer reivindicar uma “recontação” da 

história, que também pode ser devido ao sentimento de “vergonha” da história 

considerada oficial, até o momento da criação da CNV/Brasil. Nesses dois últimos 

enunciados apresentados, é importante destacar também a questão da memória 

manipulada, quando Adilson diz que, por muito tempo, a única história veiculada foi 

aquela que a ditadura permitiu que se soubesse. A manipulação da memória consiste 

em um abuso de memória, segundo Ricoeur (2007), que ocorre de forma mais ou 

menos sutil, mas também ligada às relações de poder estabelecidas por meio do 

discurso. Todavia, deve-se atentar para os riscos da transformação dos usos da 

memória em abusos, pois não se deve transformar o dever de justiça e de verdade 

em obsessão comemorativa, como também evitar que ocorra novamente uma política 

do esquecimento dos fatos como houve do período da ditadura, o que provocou uma 

fissura social nas vítimas e um descrédito na justiça e no Estado, como vemos neste 

enunciado:  

 

Eu acho que, eu não tenho ilusões, eu tenho, eu vejo uma perspectiva muito 
positiva, eu acho que o fato de existir a Comissão da Verdade foi muito 
importante, a Comissão de Anistia foi muito importante. O trabalho que 
muitos advogados fizeram aí, dando voz para as pessoas que viveram esse 
período, você ter realmente coragem de vir numa casa ou vim, porque você 
sabe que não é fácil, você ouvir coisas que vai mexer nas suas estruturas. 
É um preço que você paga pelas escolhas que você faz, pela ideologia que 
você tem. Agora você não pode ser ingênuo de achar que agora as coisas 
mudam, você vai e conta tudo que você quer, as pessoas vão ser punidas, 
vão ser condenadas e vai ficar tudo bem. Eu não tenho essa ilusão, por 
isso que eu te disse que eu perdi um pouco a inocência. Eu não tenho essa 
ilusão não, eu acho que o que é possível está sendo feito. Eu sempre digo, 
existe o direito e existe a justiça, são coisas muito diferentes, não dá para 
dizer que elas andam ali de mãos dadas, eu não tenho ilusão sobre isso 
(ÂNGELA TELMA LUCENA IMPERATRICE, CNV, 2014). 
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No testemunho, Ângela afirma não ter nenhuma perspectiva acerca de uma 

possível punição de culpados, apesar de também reconhecer a importância de se 

resgatar a história, de dar voz às vítimas, apesar de a reconciliação com “coisas 

perdidas”, permanecer para sempre como um processo inacabado, ou seja, os 

sujeitos vítimas da ditadura nunca se reconciliarão definitivamente com o Estado, pela 

perda de sua “inocência”, de sua infância, pois esta perda lhe trouxe um sentimento 

de dor. Assim, a vítima nos leva a inferir que a relevância desses aspectos para as 

sociedades que passaram por violações de direitos humanos durante o estado de 

exceção no Brasil, se dá não somente no tocante aos processos jurídicos, mas 

também, no direito de esta sociedade ter consciência dos fatos, ou seja, do dever de 

memória, haja vista que os crimes de lesa-humanidade sofridos pelas vítimas 

constituem uma fratura cívica e de direitos, sendo assim um direito fundamental. 

Sobre os agentes que atuaram nas sessões de tortura, a justiça e os deveres do 

Estado para como as vítimas da ditadura. Tessa Moura Lacerda (CNV, 2014) afirma: 

 

Eu acho que todas devem ser punidas, mas elas não eram, não estavam 
isoladas. Era uma ação do Estado. Então o Estado, como um todo e todos 
os membros daquele Estado precisariam ser responsabilizados. Eu não 
queria, foi esse aqui. Esse. Esse que deu aquele tapa final lá. Não. Eu 
queria que todos, eu queria então que não as Forças Armadas brasileiras 
não tivessem o poder que elas ainda têm e como há essa luta, que seja 
proibido que ex-torturadores em geral ocupem cargos públicos, sejam 
Deputados Vereador. Eu acho que deveria existir uma Lei proibindo isso. 
Então eu não queria uma vingança pessoal. Meu pai não deu a vida por 
algo individual. Ele deu a vida pela democracia. Pela democracia brasileira, 
pela democracia latino-americana, sei lá. Então eu nunca quis saber, 
apontar o dedo e dizer, é esse. Todos são. Eu quero uma responsabilização 
pública. 

 

 Verificamos neste enunciado, que ainda é muito forte, na vítima, o rancor, o 

ressentimento, pela própria maneira de ela se expressar, e que, somente uma 

responsabilização pública dos culpados poderia abrandar os sentimentos provocados 

pela violência. Para ela, de nada adiantaria que uma ou duas pessoas fossem presas, 

por exemplo, pelos crimes de tortura e assassinato que cometeram na ditadura, mas 

vale um reconhecimento, perante toda a sociedade, acerca do que foi praticado para 

que vítimas fatais, como seu pai, pudessem ter sua memória restaurada pelo 

reconhecimento de sua importância para a sociedade e para a democracia que, 

graças a esses lutadores, é vigente em nosso país. Esta memória assume então um 
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caráter restituidor, pois “seu efeito é uma desconstrução dos sentidos fixados na 

memória coletiva, que torna o passado uma interrogação para o presente” (VIDAL, 

2006, p. 250). 

Então, a memória funciona também como um meio de conscientização da 

sociedade em relação aos conflitos decorrentes da violência vivida pelas vítimas, 

fazendo com que estas possam se sentir parte de um todo, e que o seu ato 

testemunhal possa fornecer elementos para a construção pública de um modo de 

evitar o acontecimento de novas violências. Por esse e outros fatores é que podemos 

dizer que testemunhar é um ato político, pois constitui uma ação que trará 

consequências para a coletividade, ou pelo menos, almeja trazer. Verifiquemos essa 

preocupação com a coletividade e com a sociedade nos testemunhos que se seguem: 

 

Quero ajudar muito a Comissão. A gente realmente vai dar todas as nossas 
informações possíveis, porque é algo muito importante para a nossa nação 
a gente ter essa referência. Quando a gente entende, quando a gente 
passa um pouco por isso, eu vejo a nossa sociedade na atualidade, e vejo 
encalcada essa deseducação ditatorial que teve, ainda enraizando na 
nossa sociedade. As atitudes, as posturas das pessoas, as violências 
contra as crianças, contra o jovem, são a maneira como a polícia age contra 
o cidadão. O tempo todo eu vejo isso. Se a nação não recupera seu 
histórico, ela não consegue evoluir, ela não consegue crescer. É muito 
importante para o povo brasileiro saber o que aconteceu, para usar como 
referência e poder começar a evoluir como cidadãos, como família, como 
sociedade. Acho isso de extrema importância e estamos aqui (ERNESTO 
CARLOS DIAS, CNV, 2014) 
 
Por isso que eu digo, é importante, a importância de lutar contra a ditadura 
não só pela tortura que aconteceu no passado. Porque estes caras são 
ervas daninhas infiltradas na sociedade, eles estão aí, eles lutam contra o 
processo democrático sistematicamente e, se eu não te dissesse isso aqui 
hoje, você jamais saberia, a gente não foi para a imprensa para dizer sobre 
isso. Então, eu acho muito importante que mais pessoas realmente se 
manifestem e falem (EDUARDO GUIMARÃES MACHADO FREIRE, CNV, 
2014) 

 

 Nos testemunhos acima, vemos a preocupação dos testemunhantes em 

relação à importância de se recuperar a história, por meio da memória, como um ato 

de estima pela sociedade, para que essas novas gerações conheçam sua história e 

possa evitar que a violência se repita, seja ela em uma ditadura ou não, já que, a 

cultura da segurança nacional, implementada na ditadura, ainda permanece muito 

forte na nossa sociedade. Essa “herança” somente se dissipará com a ampla 
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divulgação do que era de fato esse modelo de segurança e as marcas deixadas por 

ele em uma parcela da sociedade, que lutou a favor da democracia em nosso país. 

Nesses termos, os filhos, cujos testemunhos nos propomos a analisar aqui, pode 

demonstrar seu respeito e reverência àqueles que doaram suas identidades e muitas 

vezes sua própria vida em nome dos ideais de liberdade e democracia. Dessa 

maneira, testemunhar, também consiste em uma forma de “resistência”. 

 Destarte, testemunhar também pode significar demonstrar orgulho e gratidão 

por aqueles que se doaram em nome da democracia e da liberdade. Os 

testemunhantes apresentam seus pais e familiares que militaram em prol da 

manutenção da democracia como heróis. Estes são vistos como exemplos a serem 

seguidos, por isso, também fornecem elementos para a subjetivação dos sujeitos, 

como observamos a seguir: 

 

A gente acaba voltando muito ao passado, nas relações que construímos 
e acaba criando os filhos novamente, a gente tenta desviar, mas acaba 
voltando no mesmo processo. E eu sinto hoje, que dificuldade que deve ter 
sido para a minha mãe, porque eu quero ter liberdade de fazer as minhas 
coisas, de trabalhar, de estudar, de me envolver em processos políticos, 
sociais, culturais, esportivos, que eu gosto de fazer e vi, neste momento, 
tendo que deixar meus filhos para trás para poder ir em busca desse sonho, 
que era me profissionalizar (ROBERTA FERNANDES PARREIRA, CNV, 
2014). 
 
Eu acho, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito orgulhosa, eu gostaria 
de ser uma parcela muito pequena do que é minha mãe, do que ela 
representou, o exemplo que ela é para as mulheres, porque ela sempre foi 
muito coerente com as escolhas dela, ela foi uma pessoa que cresceu no 
meio da injustiça, minha vó morreu de fome, meu irmão morreu também 
desassistido com um ano. Então, eu acho que a Damaris, ela se temperou, 
ela foi crescendo e ela foi tendo uma identidade a partir de todo sofrimento 
que ela teve (ÂNGELA TELMA LUCENA IMPERATRICE, CNV, 2014). 
 
Eu tenho o maior orgulho dos meus pais, falo isso assim até... O maior 
orgulho. Não tem nenhum sentimento... Tenho sentimento de raiva do 
Estado brasileiro, de ter permitido o país viver uma situação dessa, e acho 
que esses momentos são importantes, porque eu acho que a memória, ela 
não é algo do passado, ela é algo do futuro. A memória não é só passado, 
eu acho que a memória, ela te permite a repensar o futuro (PRISCILA 
ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 2014). 

 

Conforme constatamos, no primeiro enunciado, feito por Roberta, os atos de 

sua mãe acabaram se transformando num exemplo para ela, principalmente, na 
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criação de seus filhos e nos ideais profissionais e políticos, que acaba trazendo de 

herança do passado de sua mãe, já que se parte do pressuposto de que os atos valem 

mais do que as palavras. No segundo enunciado apresentado, Ângela expressa seu 

alto apresso pela mãe, afirmando também o seu desejo de ser como ela, ou pelo 

menos, de aproximar-se do que ela foi não só para a sua própria família, mas para a 

história do País. Assim, poder compartilhar essas memórias, significa para as vítimas, 

um modo de orgulhar-se de seus familiares e demonstrarem esse orgulho 

publicamente, pois, os ensinamentos e exemplos dados por esses familiares, foram 

levados para as suas vidas como meio de subjetivá-las, de construí-las enquanto 

sujeitos, de produzir suas verdades. As memórias são tidas, nessa perspectiva, como 

uma necessidade social e, como tal, deve ser tratada. 

Pensando dessa forma, para que as memórias exerçam seu papel, enquanto 

política pública, ou seja, enquanto direito fundamental do homem, é necessário que 

ela seja compartilhada, que as gerações presentes e futuras possam conhecer a 

história daqueles que as antecederam, criando assim, condições para a não repetição 

do passado e para a defesa dos direitos do homem, evitando também possíveis 

desvios de interpretação dos fatos.  

Dessa maneira, as experiências marcam os sujeitos de modo que este sente a 

ação daquelas, como cicatrizes ou mesmo feridas abertas que demostram os traumas 

pelos quais o sujeito passou e essas marcas são materializadas por meio do discurso 

advindo da memória das vítimas, portanto, as regras de formulação das identidades 

desses sujeitos são feitas no discurso e não no plano da consciência, conforme 

corrobora Foucault (2007, p.85), quando afirma que “não é para se desviar do discurso 

e apelar para o trabalho mudo do pensamento”.  Nessa perspectiva, as memórias são 

uma produção do passado no presente, que contribuem para o modo como 

determinados grupos sociais, no nosso caso, em específico, das pessoas que foram 

vítimas de violações de direitos pelos agentes do Regime Militar, enquanto crianças, 

compreendem o presente, de forma a contribuir para a produção de suas identidades, 

e, também, para que sejam reconhecidos socialmente. Assim sendo, a ativação ou 

retomada da memória acontece quando há uma busca pelo controle, tanto do passado 

quanto do presente. Dessa maneira, o ato de testemunhar, de contar suas histórias, 

fazem com que os testemunhantes proponham uma reformulação do passado com a 

intenção de modificarem as percepções que se tinha deste no presente, devido a 

manipulação das memórias em suas materialidades e, também, das “políticas de 
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esquecimento”, ou, dos silêncios da história, isto porque, a memória confere poder a 

quem a detém. 

 A maioria dos sujeitos cujos testemunhos nos serviram de análise nesta 

pesquisa, sofreram consequências advindas do exílio, posto que foram extraditados 

para outros países e perderam as suas raízes com seu país de nascimento, o Brasil. 

Cuba acolheu diversos presos políticos exilados no período da ditadura, dentre eles, 

as crianças, filhas de presos políticos. Mudar-se de seu país em tenra idade fez com 

que esses pequenos brasileiros, na época, se sentissem expatriados, sentindo que 

não pertenciam a um lugar, a uma sociedade. Dessa forma, as mudanças constituíram 

fatores importantes para a subjetivação desses sujeitos, principalmente, quando do 

retorno à pátria, conforme percebemos:   

 

Olha a adaptação minha foi terrível, tanto que eu voltei para Cuba, casei 
com uma cubana e tenho um filhinho cubano. Foi terrível para mim, porque 
eu desconhecia essa sociedade na exclusão social que em Cuba não 
existia (ADILSON OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014). 
 
Quando eu cheguei no Brasil, quando era para vir para o Brasil, eu não 
queria vir, eu não queria vir, eu chorei muito, eu achei que não tinha nada 
a ver comigo: “O que é que eu vinha fazer aqui?” Eu só tinha lembranças 
tristes, eu não queria saber de nada. Aquele tormento que foi. E foi muito 
sofrido (ÂNGELA TELMA LUCENA IMPERATRICE, CNV, 2014). 
 
Começam aqui os conflitos emocionais. Eu não queria ficar no Brasil, foi 
muito difícil a adaptação. Nós estamos em uma sociedade que é hostil até 
hoje, e que esses atos que nós sofremos são cometidos, e você os vê 
constantemente. [...] quando a gente conta a nossa história, nós éramos 
louvados, éramos tratados como heróis, com muito carinho; então, muita 
felicidade, muita, muita, muita felicidade. Nunca tive, não sabia o que era 
depressão, não sabia, fora depois do trauma, eu nunca tive até voltar para 
o Brasil com 18 anos, só pura alegria. Mas você vê que nosso dano é na 
alma. É moral. [...] estamos fugindo aqui, mas eu pus aqui, porque para nós 
não acabou esse martírio depois. Nós continuamos exilados políticos aqui 
dentro do nosso país (ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014). 

 

 A expatriação, o não se sentir parte de uma sociedade, e até mesmo de uma 

família, é um fantasma que ainda assombra aqueles que passaram por essa violação. 

No testemunho de Adilson, ele narra como foi seu processo de volta à pátria, após 

seu retorno de Cuba. Assim como Telma, ele cresceu e se desenvolveu em um 

sistema de sociedade bastante diferente do Brasil, e isso faz com que tenha uma 

formação discursiva diferente, com ideologias diferentes. Então, o impacto provocado 



134 
 

pelo retorno ao País, ainda, na época, sob Regime Militar, e, toda a hostilização que 

havia na sociedade em relação aos militantes políticos e suas famílias, devido à 

manipulação da memória exercida pelo governo militar, fizeram com que esse retorno 

fosse bastante conflituoso, como demonstrado nos enunciados acima.  

No primeiro, Adilson ainda afirma que sua falta de adaptação o fez voltar a 

Cuba e lá constituir sua família, como os valores que ele acreditava serem os mais 

corretos. No segundo enunciado, Ângela relata sua resistência na hora de retornar ao 

Brasil, devido às memórias que tinha dos fatos aqui experienciados, descrevendo seu 

retorno como um “tormento”, pois, suas memórias lhe traziam do passado todo o 

sofrimento que os atos de violação de direitos lhe proporcionaram.  

No terceiro enunciado, Ernesto fala acerca de como se sentia antes do retorno 

ao Brasil, como era tratado, assim como os outros presos políticos que receberam 

exílio em Cuba, e faz a contraposição com o que sente e é tratado em seu próprio 

país, e se diz um prisioneiro aqui no Brasil, mas um prisioneiro social, pois, as 

memórias que foram implantadas na sociedade, taxava os que lutaram contra a 

ditadura de criminosos, subversivos, e para a sociedade, eram vinculadas, por meio 

das mídias, as imagens dessas pessoas como perigosas para o governo e como uma 

ameaça à segurança nacional. Corroborando com o sentimento de não se sentir parte 

de um meio, temos o testemunho de Kátia Elisa Pinto (CNV, 2014): 

 

porque eu fui alfabetizada em espanhol. Quando eu voltei para o Brasil, eu 
sofri muito. E vou te dizer que ainda sofro até hoje com o português. [...] 
Mas assim, no fim você fica meio expatriada. Eu acho que é essa a palavra 
correta, porque você não se sente daqui, você não se sente de lá, você não 
se sente de lugar nenhum. 

 

Neste enunciado, Kátia fala a respeito da importância da língua e da cultura 

para a formação da identidade do sujeito. Essa hostilidade e exclusão social causada 

pelo passado traumático, fizeram com que os sujeitos vítimas da violência da ditadura, 

continuassem sofrendo com a violência da sociedade, provocando ainda mais 

ressentimento, já que este se trata de “um estado emocional”, posto que tratamos as 

emoções como responsável por definir e estabelecer as relações do sujeito com o 

outro, perpassando pelo âmbito moral e da ordem social, que estabelecem também a 

posição que este sujeito ocupa na sociedade como um todo. Sendo assim, esses 

sentimentos configuram-se como ressentimentos por serem fonte de humilhação e/ou 
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frustração. Para se estabelecerem socialmente, para ocuparem um lugar de sujeito 

social, muitas vítimas buscaram subjetivar-se na arte. No enunciado que se segue, 

vemos a importância que a arte teve na vida de um desses sujeitos: 

 

Então, eu acho que realmente, a arte, para mim, o trabalhar nesse campo, 
como curadora, como Professora universitária, mas principalmente como 
curadora e gestora cultural, se tornou culturalmente um espaço de... 
micropolítico de... Num primeiro momento, como um espaço de 
sublimação, um espaço de onde eu podia ali estar colocando para fora os 
meus sentimentos ali, focados nos meus desmaios, quando eu fazia pintura 
na casa da minha tia, e que aí eu fui transformando isso em um espaço de 
ação, de fato (PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 2014). 

 

Então, vemos neste enunciado o que Foucault (2006, p. 77) denomina de 

processo de subjetivação, que provem das técnicas de si, tomadas como “práticas 

refletidas e voluntárias através das quais os homens não somente se fixam regras de 

conduta, como também procuram se transformar, modificar-se em seu ser singular e 

fazer de sua vida uma obra”. A testemunhante busca uma forma de demonstrar seus 

sentimentos por meio da arte, transformando o seu fazer artístico em um ponto de 

partida para a ressignificação de sua existência, considerando todas as suas 

memórias sobre o trauma. Portanto, a arte serviu para a elaboração de um espaço 

neutro onde a vítima pode expor seus sentimentos sem medo, onde ela pode construir 

sua própria identidade, percebendo e/ou criando o seu lugar no mundo, a posição 

sujeito que pode ocupar pela sua história, e por tudo o que passou em nome da 

democracia. Assim, a arte funciona como uma válvula de escape, uma forma de fugir 

das memórias, ou de certa forma, escondê-las de sua consciência para evitar a dor 

que elas causam, para se protegerem até mesmo de si. 

Esses procedimentos de proteção de si são comuns em todas as sociedades, 

principalmente, naquelas em que houve situações de violência e crimes contra a 

humanidade, como é o caso da brasileira. Assim, para fixarem suas identidades, os 

sujeitos elaboram suas próprias técnicas para dominarem a si mesmos, para 

exercerem certo poder sobre si, produzindo também uma verdade de si, para 

“encontrar a si mesmo em um movimento cujo momento essencial não é a objetivação 

de si em um discurso verdadeiro, mas a subjetivação de um discurso verdadeiro em 

uma prática e em um exercício de si sobre si (FOUCAULT, 2006, p.401). 
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 Dessa maneira, há uma transformação da vida, de forma que esse novo padrão 

criado possa atender às necessidades dos sujeitos cujos testemunhos analisamos, 

contribuindo para a construção do seu “eu”, portanto, das suas verdades. Todavia, “a 

verdade, no sentido da constituição de uma verdade de si, é inseparável da 

problematização das relações de poder entre as práticas sociais. Além de ser efeito 

do jogo de regras entre os saberes” (CANDIOTTO, 2013, p.24). Sendo assim, as 

verdades desses sujeitos podem ser vistas também como ferramentas de poder 

usadas nas relações sociais. Postulamos, então, que a verdade ou a vontade de 

verdade, se constrói a partir das relações de poder, materializadas através do 

discurso. 

 Enquanto algumas vítimas têm na arte ou em outra forma de expressão um 

meio de expor a sua verdade, outros acreditam que escondê-la é um meio eficaz de 

evitar o sofrimento que estas memórias trazem. Quando falamos em “esconder”, não 

queremos dizer apenas ocultar da sociedade as memórias dos fatos, mas também 

ocultar de si mesmo, para não vivenciar a dor novamente, por meio da memória. Isso 

acontece com a testemunhante a seguir, observemos: 

 

E eu invejo quem consegue levar a vida totalmente se dedicando a essa 
história. Mas a minha maneira de lidar com essa história é nem sempre 
encará-la de frente. Nem sempre ficar falando dela porque é muito duro. Eu 
gostaria de ter a coragem de pautar a minha vida por isso e expor essa 
história mais (TESSA DE MOURA LACERDA, CNV, 2014). 

 

Neste caso, o silêncio é tomado como remédio para as dores provocadas pelas 

memórias. O modo de subjetivação encontrado por Tessa é uma supressão. Ela 

busca não lembrar e calar-se como forma de evitar o sofrimento. Isso ocorre porque 

“a evocação já não é simplesmente sentida, mas sofrida. A “repetição” no sentido 

freudiano, é, então, o inverso da rememoração, que pode ser comparada, enquanto 

trabalho de lembrança, ao esforço da recordação” (RICOEUR, 2007, p. 55). Dessa 

maneira, no caso de Tessa, não houve superação do trauma, mas uma reinvenção, 

pois, o ressentimento possibilitou a construção de um trauma intransponível. 

Notadamente, os testemunhos das vítimas apresentam fatos que se 

entrecruzam, pois encontramos relatos dos mesmos fatos, obviamente com 

perspectivas diferentes, já que as experiências dos sujeitos não são as mesmas, em 
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alguns enunciados. O que ocorre nestes casos é o que Ricoeur (2007, p. 55) 

denomina Reminiscing: 

 

Trata-se de um fenômeno mais marcado pela atividade. [...] consiste em fazer 
reviver o passado evocando-o entre várias pessoas, uma ajudando a outra a 
rememorar acontecimentos ou saberes compartilhados, a lembrança de uma 
servindo de reminder para as lembranças das outras.  

  

Diz-se, desse tipo de memória, que ela é “mediativa”, ou seja, que a memória 

coletiva constituída a partir dos fatos ocorridos durante a ditadura, dá suporte a essas 

memórias até certo ponto individuais. Além disso, as memórias das vítimas seguem 

confirmando, mesmo que de forma descompromissada, as memórias das outras, pois 

há muito de um nos relatos dos outros. Então, elementos como situações, nomes, 

endereços, são comprovados por meio das memórias dos outros e, também, pelos 

rastros deixados na história, tais como fotografias, documentos, escritos etc., o que 

corrobora para um não esquecimento das lembranças, conforme podemos ver nesse 

enunciado: 

 

Então, tinha um medo muito grande de dar, mas, quando eu li aquele livro 
e comecei a ver as histórias, conheço vários personagens de lá que estão 
escritos no livro, a própria Dulce Maia e outras companheiras, eu me dei 
conta da importância desse depoimento deles para realmente constituir a 
história real. Então, este trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho 
muito importante para reescrever a nossa história e a história do Brasil e 
projetar isso aí para o futuro (ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014). 

 

Neste recorte, Ernesto fala do medo que tem de dar seu testemunho dos fatos 

ocorridos, talvez ainda devido às sequelas deixadas pelo Regime Militar, além do 

medo de falar, há também o medo de sofrer por lembrar. No entanto, quando ele passa 

a ver os testemunhos de outras vítimas que, como ele, sofreram com a violência da 

ditadura durante a infância, as memórias dos seus “companheiros” de luta pela 

democracia, ainda que de forma inconsciente, pelo menos inicialmente, já que eram 

crianças quando os fatos se deram, lhe encoraja a também falar, a abrir mão do 

silêncio em prol de uma causa coletiva, que é justamente a reconstrução da história, 

por aqueles que viveram essa história, fazendo com que os atos de resistência e toda 

a luta impetrada pelos militantes da democracia, não caíssem no esquecimento, pois, 

“certamente, o reconhecimento de uma coisa rememorada é percebida como uma 

vitória sobre o esquecimento” (RICOEUR, 2007, p. 110).  
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Então, Ricoeur (2007), quando nos lembramos de algo, essa informação ou 

fato escapou ao crivo do esquecimento, isto porque a memória é um campo vasto de 

lembranças e esquecimentos, no qual nos lembramos até mesmo que esquecemos 

de algo, assim, se faz necessária a nomeação “esquecimento” para que este seja 

reconhecido como esquecimento da lembrança. Os enunciados que se seguem 

demonstram as experiências dos sujeitos quando exilados em Cuba: 

 

Então foi assim, qual foi a diferença? Foi a diferença entre a vida e a morte 
foi a maneira de ser tratada, com dignidade, por pessoas que realmente se 
importavam com o seu bem-estar, não é que elas fingiam, não, elas 
queriam saber se você estava integrada, se você estava feliz, se tinha 
alguma coisa que elas podiam fazer para melhorar (ÂNGELA TELMA 
LUCENA IMPERATRICE, CNV, 2014). 
 
Exilado, era recompensado com o carinho de todos. Algumas dessas 
passagens foram registradas por Marlon Assef, no seu livro Retratos do 
exílio: solidariedade e resistência na fronteira (MARÍLIA BENEVENUTO 
CHIDICHIMO, CNV, 2014). 

 

Se houvesse alguma dúvida do tratamento dispensado aos exilados políticos 

brasileiros em Cuba, durante a ditadura, esta poderia ser retirada por meio desses 

testemunhos. Observamos que os relatos estão cheios de saudosismo e boas 

lembranças. Falar do período que passaram em Cuba traz aos testemunhantes os 

bons sentimentos acerca daquele povo e de seu país, pela forma como foram 

recebidos, considerando o que o nosso país havia lhes proporcionado de horrores e 

violências. Felicidade, cuidado, dignidade...esses são os sentimentos que esses 

sujeitos demonstram de suas experiências do exílio, pois lá, eram bem tratados e 

cuidados pelo Estado, conforme ditam os Direitos Humanos, mas o governo ditatorial 

do Brasil desconsiderou.  

Na verdade, o fato de o Estado ter, por muitos anos, negligenciado a história 

recente do País, estabelecendo políticas de esquecimentos e silenciamentos, fez com 

que, por muitos anos, a sociedade desconhecesse a sua própria história. E a 

Comissão Nacional da Verdade permitiu que essas vítimas silenciadas pudessem ter 

voz perante a sociedade, fez com que elas fossem ouvidas, que pudessem contar 

suas histórias, pudessem desfrutar do direito à memória. Alguns testemunhantes 

buscam na CNV uma forma de obter informações sobre seus familiares ou meio de 

obter justiça, a justiça moral, como observamos nos seguintes enunciados: 
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É, eu acho que talvez uma das coisas importantes que possa fazer essa 
Comissão é que algum dia a gente pelo menos saiba qual o destino que 
deram ao nosso pai. Aos restos mortais. [...] Mas vocês um dia também vão 
contar essa história, né? Porque vocês estão vendo um testemunho vivo. 
Confiamos em que vocês também possam contar. “Não, não foi assim! Nós 
escutamos, não foi assim desse jeito!”(ADILSON OLIVEIRA LUCENA, 
CNV, 2014). 
 
A história precisa ser contada. Recontada. É como os judeus falam: 
“Precisa ser lembrado para não voltar a acontecer.” Quem... Como é que 
é? “Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la.” E é bem isso 
mesmo (KÁTIA ELISA PINTO, CNV, 2014). 

  

 No enunciado de Adilson, observamos que ele vê na comissão um meio de 

conseguir informações sobre o seu pai, onde ele foi enterrado, para que sua família 

possa lhe prestar as devidas homenagens e rituais pertinentes as suas formações, 

tais como, construir um lugar para recordar o seu pai e o que ele foi para a sua família 

e sua sociedade, uma sepultura que funcione como um lugar de memória. Então, 

dizemos que o fato de uma família sentir a necessidade se sepultar e homenagear os 

seus mortos, faz com que os lugares de memória, como um memorial ou um mausoléu 

familiar podem ser considerados monumentos e, também, são construídos para 

servirem de ponte entre o passado e o presente, entre os sujeitos sociais envolvidos 

sentimentalmente com o falecido, seja por laços de sangue ou de amizade. Por isso 

há a retomada de certos fatores sociais no monumento, para estabelecer um elo entre 

os sujeitos, seus sentimentos e a sociedade. 

Além de preservar a memória de um ente querido, para que esta permaneça 

viva para as futuras gerações, o enunciado de Adilson também demonstra a 

importância do testemunho para a reparação moral desse sujeito e, também, para que 

a história receba os documentos produzidos pela CNV/Brasil como parte da história, 

na qual a verdade dos sujeitos que sofreram violência está impressa, posição com a 

qual corrobora Kátia, ao mencionar a importância de seu testemunho para a contação 

da história, e, também, para evitar que a história se repita, que as violências praticadas 

durante a ditadura voltem a acontecer, pois as marcas deixadas por esses atos são 

perpetuadas por meio das memórias das vítimas desde a infância. Outra 

testemunhante também utiliza a CNV como meio para desabafar acerca da morte do 

seu pai, e buscar informações e esclarecimentos sob as circunstâncias que o 

vitimaram fatalmente. Examinemos este enunciado: 
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Por mais que os anos passem e as matizes da dor se modifiquem, resta 
sempre uma dor e sempre forte, uma dor que permanece sempre no 
registro do irreparável. Então, estou aqui também para pedir que sejam 
esclarecidas as circunstâncias da morte do meu pai, morte anunciada por 
várias vezes, quando, de fato, ocorreu a morte por acidente de carro, não 
tivemos direito à investigação do acidente e nem acesso ao carro, o que 
somente foi possível meses depois. Nem sequer o corpo do meu pai 
passou por necropsia, com a inédita desculpa de que médico não faz 
necropsia em médico.” Vocês já ouviram isso alguma vez, na vida de 
vocês? [...] Esse Telmo de Lima Freitas, que é a pessoa que eu quero fazer 
a denúncia formal, aqui para a Comissão Nacional, ele era, trabalhava no 
mesmo órgão do meu pai, Sandu, onde o meu pai era médico e ele era 
enfermeiro (MARÍLIA BENEVENUTO CHIDICHIMO, CNV, 2014).  

 

Marília mostra neste recorte o quanto é doloroso lembrar que a justiça não foi 

feita no caso do “acidente” que vitimou seu pai. Verificamos que o fato de não ter 

havido investigação das circunstâncias da morte de seu pai fez com que o cerne, ou 

as “matizes” como nomeia a vítima, desse sofrimento nunca cessassem. Isso ocorre 

também pela incerteza e ao mesmo tempo a certeza de que seu pai não morrera em 

um simples acidente automobilístico, como foi informada, mas que foi vítima de uma 

sabotagem em seu carro que o levou a morte. O que aumenta essa certeza é o fato 

de, na época, não ter sido permitida a perícia no carro e o tempo que demorou para 

que este fosse devolvido à família. A vítima também faz de seu testemunho um 

caminho para denunciar um indivíduo que, segundo ela, foi o responsável pela prisão 

de seu pai e demostrar seus sentimentos de angústia por não ter tido a oportunidade 

de comprovar que a morte de seu pai não passou de mais uma violência contra a sua 

família, praticada pelo Governo ditatorial e seus agentes da repressão. 

A CNV atua também numa perspectiva de impedir que as violências voltem a 

ocorrer, pois aqueles que conhecem a sua história não têm tendência a repetirem os 

mesmos erros do passado, inscrevendo esse passado no presente por meio da 

memória das vítimas, propagando-a entre as novas gerações, garantindo-lhes o 

direito à memória, pois,  

 

Negar a informação e a formação a quem quer que seja envolvendo estas 
questões implica, por si, só violação de Direito Fundamental à Informação e 
ao Conhecimento, condição de possibilidade para o exercício autônomo e 
crítico da cidadania, isto porque a Memória compreende a liberdade de 
buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem 
consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa 
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ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha (LEAL, 2012, p. 
12).  

  

Assim, quando há a abertura institucional para o cumprimento do dever de 

memória, muitas outras formas de desrespeito aos direitos humanos que ficaram à 

sombra da história por muitos anos, escondidas nas memórias das vítimas. Dessa 

maneira, quando o Governo brasileiro resolveu promover a recuperação da memória, 

através da CNV, ele deu voz às memórias silenciadas pela ditadura militar, e essas 

vozes tornaram-se muito importantes para a construção da história do Brasil, como 

vemos no enunciado abaixo: 

 

Eu acho que hoje os grandes protagonistas dessa história são os 
historiadores, os sociólogos, vocês, que contam a história, contam a 
história sem envolvimento, com o distanciamento, vocês contam a história, 
vocês não são personagens, mas vocês é que dão voz para a gente. [...] 
Eu acho que você ser julgado pela história é pior do que você sentar num 
tribunal e responder pelos crimes que você cometeu. Você já pensou que 
coisa triste você não poder sair da sua casa com a cabeça erguida, porque 
nós podemos sair por aí e contar a nossa história, nós podemos dizer de 
quem nós somos filhos, nós podemos dizer qual foi o papel que nossos pais 
tiveram nessas lutas (ÂNGELA TELMA LUCENA IMPERATRICE, CNV, 
2014). 

 

Neste enunciado, nos chamou a atenção o fato de Ângela afirmar que ser 

julgado pela história consiste em uma punição pior do que ser julgado judicialmente, 

o que ocorre, segundo ela, com aqueles que mataram, torturaram e praticaram os 

mais indizíveis atos de violência contra todos aqueles que lutaram pela democracia, 

ou que, como ela e seus irmão, foram violentados pelo simples fato de serem filhos 

de militantes políticos. Dessa maneira, a CNV permitiu que essas vítimas pudessem 

falar e receber o reconhecimento social que esperaram desde que foram vitimadas 

pelo Governo Militar, há várias décadas. Assim, as memórias dessas e de outras 

vítimas foram registradas, por meio dos testemunhos, e inscritas na história do Brasil. 

Terra (2012, p. 87) afirma que 

 

os períodos longos de abusos e atrocidades adotados por regimes totalitários 
são acompanhados por uma fase denominada de justiça transicional ou 
justiça de transição, com o intuito de se estabelecer a paz e, 
consequentemente, a almejada democracia. 
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Os testemunhos, em casos de violações de direitos provocados por guerras ou 

ditaduras, também contribuem para o fortalecimento da democracia, principalmente, 

em período de transição de regimes de governo. Esses testemunhos são tomados 

como forma de se fazer justiça, ainda que tardia, às vítimas, através da reconstrução 

da história. Esta é chamada de justiça de transição. De acordo com esse pressuposto, 

a justiça de transição não visa a punição judicial dos culpados pela violência, mas sim 

uma reconciliação e uma justiça que permeia o campo da moral, do social e da 

história, contribuindo com a fixação da democracia na sociedade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Ditadura Militar, instaurada por meio do Golpe Militar, ocorrido na madrugada 

de 31 de março para 1 de abril de 1964, criou, no Brasil, um clima de terror, com a 

propagação da censura e da repressão violenta, pois, a partir da derrubada da 

democracia, instaurou-se uma ditadura que durou 21 anos e vitimou centenas de 

pessoas, principalmente, àquelas que lutaram contra o Regime. Como vimos nesta 

pesquisa, até mesmo crianças sofreram com os abusos e violências promovidas pelos 

agentes da Ditadura.  

Por muito anos, os fatos que ocorreram com essas crianças, hoje adultas, 

ficaram escondidos da sociedade, permanecendo apenas sob conhecimento das 

vítimas, até que, em 2012 foi criada a Comissão Nacional da Verdade com o intuito 

de promover o “dever de memória” a essas e outras centenas de vítimas, dando-lhes 

o direito de testemunhar, de atualizar as suas memórias dos fatos do passado, no 

presente. Assim, compreendemos o quão importante é a memória para a construção 

desses sujeitos e de suas verdades, como também, a relevância do reconhecimento 

social das memórias das vítimas, para que estas sejam validadas como história. 

Foi em busca da verdade que as vítimas de violações de direitos, como tortura 

(físicas e psicológicas), exílio e outras formas de violência, deram seus testemunhos 

à CNV. Os testemunhos aqui analisados trouxeram para o presente as memórias 

geradas a partir dos fatos que, devido à violência, e à forma como ocorreram, 

provocaram traumas nas vítimas quando crianças e permaneceram até a vida adulta, 

interferindo na forma como elas se subjetivam no presente. Esta pesquisa buscou 

analisar a relação estabelecida socialmente entre a memória e a verdade no processo 

de reparação política promovido pela CNV, por meio da experiência de sujeitos vítimas 

de violência na ditadura, recorrendo a testemunhos prestados à Comissão. Centramos 

nossa investigação na análise de testemunhos de nove sujeitos que, enquanto 

crianças, foram vítimas de violações de direitos, durante o período político estudado, 

enfatizando como as marcas deixadas pela violência que sofreram nesse período 

estão presentes em suas vidas, influenciando o que esses sujeitos se tornaram no 

presente. Percebemos que todo o sofrimento provocado pela violência, interfere nos 

modos como estes sujeitos se subjetivam, como eles se relacionam com a verdade, 

na tensão entre o que se inscreveu como verdade e a verdade silenciada, referente à 

experiência do vivido, que só vem à tona pelo exercício do testemunho. 
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A análise desses testemunhos permitiu-nos verificar que a verdade se 

estabelece nas relações saber-poder que tecem os discursos e produzem as 

subjetividades, como bem acentuou Foucault em seus estudos sobre o sujeito, o 

poder e a produção da verdade. No contexto estudado, a memória é convocada para 

a produção da verdade histórica sobre as violações aos direitos humanos praticadas 

pela Ditadura Militar brasileira, atuando na produção da verdade histórica, 

possibilitando também o reencontro do sujeito consigo, no sentido de sua construção 

ética, uma vez que seu testemunho materializa a experiência do vivido como pano de 

fundo da verdade histórica, fazendo a ponte entre essa experiência e seu 

reconhecimento como verdade. 

Nesta pesquisa, consideramos o poder, não do ponto de vista de sua forma 

prática ou do poder relacionado à força física ou econômica, mas sim, por meio das 

estratégias de enfrentamento, das lutas, das resistências. Isto porque a melhor forma 

de entendermos como o poder funciona, é sabermos como ocorrem as resistências a 

esse poder. No caso em estudo nesta pesquisa, o testemunho inscreve-se como 

mecanismo de enfrentamento para que uma outra história sobre a Ditadura seja 

possível de ser contada. Ademais, revela o engajamento dos sujeitos vítimas de 

violência na ditadura na luta pela culpabilização do Estado pelos crimes cometidos e 

a necessária reparação política. 

Os testemunhos da Comissão Nacional da Verdade (2013/2014) são usados 

como meio de fazer justiça e, também, contribuir para a construção da verdade sobre 

os fatos ocorridos durante o período da Ditadura Militar no Brasil. Assim, a Justiça 

Transicional, que ocorre em períodos pós-guerra ou pós-estado de exceção, articula 

o dever de memória com o dever de justiça, buscando uma reparação para as vítimas 

e familiares, pois, entende-se que só pode haver uma reconciliação com os fatos do 

passado quando se sabe o que e de que forma ocorreram. Dessa maneira, a melhor 

forma de reparação para as vítimas seria que toda a sociedade pudesse ter acesso à 

verdade sobre o passado inscrito no presente, por meio da memória do vivido, que se 

inscreve nos testemunhos das vítimas. Seguindo Carrillo (2009), a memória da 

violência aparece como um recurso simbólico que se põe em ação para a elaboração 

de resultados políticos de longo prazo, remontando os testemunhos como um axioma 

das experiências de busca oficial da verdade que se estabelece pelo compromisso 

testemunhal das vítimas.  
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Vimos nos testemunhos que, apesar dos sofrimentos, essas crianças 

cresceram e definiram certos preceitos para seguirem, a partir de suas verdades, 

enquanto sujeitos éticos, ao estabelecerem uma relação moral com elas mesmas, 

procurando conhecer-se, controlar-se, aperfeiçoar-se, pôr-se a prova e transformar-

se, não em um estágio de solidão e sim em um prática social, a partir do momento em 

que os seus testemunhos são abertos para o mundo inteiro, como uma forma de fixar 

uma identidade que não é  única, mas compartilhada por muitos sujeitos que, 

enquanto crianças, viveram  as atrocidades da Ditadura e como forma de relembrar 

coletivamente o passado para que ele não se repita no presente. 

De acordo com Ricoeur (2007, p.100), a memória é a matriz da história, ou seja, 

a história é construída pelas memórias, assim temos que “ela continua sendo a 

guardiã da problemática da relação representativa do presente com o passado”, visto 

isso, apesar de a memória não se resumir apenas a um objeto da história, ela assume, 

neste contexto em estudo, uma função de resguardar o passado para que ele não caia 

no esquecimento. Nesse sentido, o trabalho da CNV não busca apenas dar voz aos 

sujeitos vítimas da violência, mas também, contribuir para a reconstrução da história 

do País. Destarte, a reconstrução da memória social, por meio das memórias das 

vítimas, aqui se apresenta também com a finalidade de se fazer justiça a esses 

sujeitos, mas de modo pacífico, para evitar que novos traumas se estabeleçam a partir 

das lembranças dos fatos.  

Os testemunhos das vítimas aqui analisados estão repletos de afetos que se 

contrapõem, um misto de emoções que reúnem a dor e o sofrimento provocados pela 

rememoração dos fatos traumáticos experienciados, e a satisfação em se contar a 

verdade sobre o que ocorreu durante a Ditadura. Nos testemunhos, encontramos uma 

miscelânea de sentimentos expressos pelas vítimas e sua relação com as suas 

identidades e ideologias, que revelam a dura e violenta face da Ditadura.  

O dever de memória instituído pela CNV, também visa uma sensibilização das 

novas gerações acerca dos fatos do passado, para que estes não tornem a acontecer 

nem no presente, nem no futuro, posto que a violência do regime de Segurança 

Nacional fraturou a nossa sociedade como um todo, assim como devastou suas 

vítimas, interferindo nos seus modos de viver e de se ver na sociedade.  

Sendo assim, a Ditadura Militar foi responsável por subtrair uma importante 

fração da história dessas crianças, usurpando-lhes o direito à infância, à família, ao 

convívio social, o que marcou duramente suas existências. Nenhuma dessas crianças 
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teve o direito de ir à escola regularmente, de frequentar festividades familiares e 

sociais, sair em viagens de férias com os pais, ter amigos de infância, a menos que 

estes fossem aqueles que com eles compartilharam o exílio. Não puderam criar 

vínculos, estabelecer laços de afeto com outras pessoas, o que deixou “cicatrizes” no 

modo como se relacionam com as outras pessoas, e, principalmente, no modo como 

se relacionam consigo mesmos. Na fase adulta, os sujeitos aqui investigados, 

demonstram que suas experiências com a Ditadura lhes forneceram elementos para 

se reinventarem, criando técnicas que os ajudaram a lidar com as memórias do 

passado, desenvolvendo aquilo que Foucault chamaria de “tecnologias do eu” que se 

constituíram em instrumentos de reinvenção da vida, conforme atestam aqueles 

testemunhos que assinalam como esses sujeitos passaram a se relacionar com seu 

passado. 

Boa parte das crianças, filhas de militantes políticos que foram perseguidos, 

não tinha sequer o conhecimento dos nomes reais de seus pais, ou os seus próprios, 

devido à vida clandestina que foram obrigados a levar por causa da perseguição 

política da qual foram vítimas junto aos seus pais. Além de exilados, muitos foram 

presos e torturados junto com seus pais e isso fez com que o ato de testemunhar seja 

difícil, e, muitas vezes, doloroso. Alguns têm dificuldade de falar sobre as torturas e 

as humilhações impostas pela Ditadura, com seus familiares, pois compreendem que 

as lembranças provocam dor e renovam o sofrimento passado naqueles dias 

sombrios.  

A tortura e o sofrimento silenciam as vítimas. Para elas, a instauração da CNV 

representou um fórum político do resgate de suas histórias, um espaço para que uma 

outra história sobre a Ditadura pudesse ser escrita e a reparação política pudesse ter 

início, marcando o processo de construção da democracia e de reconstrução histórica 

do país. Nesse contexto, a CNV surge como uma conciliadora entre a memória dessas 

crianças e o seu novo “eu” subjetivado, por meio da promoção da justiça, que vai 

desde a reparação das vítimas e a revelação da verdade, até a conciliação com seus 

algozes. Tudo isso proporciona ao sujeito uma forma de “investigação sobre os modos 

instituídos do conhecimento de si e sobre sua história” (FOUCAULT, 2014, p.349).  

Dessa maneira, os testemunhos das vítimas de violência na infância se inserem 

no contexto de Justiça de Transição como um efeito de verdade. Isso porque, no 

contexto em pauta, o testemunho apresenta-se como uma materialidade cuja 

credibilidade se dá no acordo ético que articula os sujeitos vítimas de violação de 
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direitos e o Estado, representado pela CNV, que assume o testemunho como 

representando a experiência do vivido, capaz de fornecer esclarecimentos sobre o 

período investigado. Ademais, a relação do sujeito com a verdade que se quer fazer 

reconhecer, possibilita  redirecionamentos na política, uma vez que o trabalho da 

Comissão da Verdade inscreve o direito à verdade como política pública, exigindo do 

Estado, ações e programas que possam atender às demandas presentes na 

sociedade, especialmente, as de caráter político, jurídico e social, considerando o 

processo de Justiça  de Transição e o trabalho de dever da memória e verdade. O 

exercício da memória e da verdade, inaugurado pela CNV, coloca em cena, no 

presente, uma relação dos sujeitos com o passado e com o futuro, pois, a lembrança 

que atualizam não é para eles, mas para as gerações futuras, para que o passado 

não mais se repita, uma vez que as práticas da ditadura não podem mais ser uma 

realidade presente nas instituições do Estado. O processo democrático exige uma 

nova relação entre sujeitos e Estado em que a pauta seja a garantia dos diretos 

humanos.   

 Do exposto neste trabalho, esperamos ter contribuído para ampliar a discussão 

acerca das violências praticadas pela ditadura contra crianças, para que estas não 

tornem a acontecer no presente ou futuro. A atual instabilidade política brasileira faz 

dessa ressignificação feita pela CNV e, analisada aqui, por meio dos testemunhos, 

importante elemento para a história do Brasil. No entanto, entendemos que ainda há 

muito a se pesquisar e se atualizar sobre esse tema, como por exemplo, um estudo 

que compreenda um número maior de vítimas de violações de direitos, seja na infância 

ou em qualquer idade ou grupo de sujeitos, pois, os relatórios da Comissão Nacional 

da Verdade/Brasil compõem um rico material de estudo sobre os discursos e práticas 

da Ditadura Militar em nosso país.    
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