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Produzindo Esquecimento: histórias negadas 

Cecília Maria Bouças Coimbra∗ 

“Tornar-se senhores da memória e do 
esquecimento é uma das grandes preocupações 
das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram e dominam as sociedades”. 

Ana Paula Goulart Ribeiro 

I – Introdução 

 

Há várias maneiras de narrar a história de um país.  Uma visão sempre esquecida, 

conhecida como “ótica dos vencidos”, é aquela forjada pelas práticas dos movimentos 

populares, nas suas lutas, no seu cotidiano, nas suas resistências e na sua teimosia em 

produzir outras maneiras de ser, outras sensibilidades, outras percepções.  Práticas que 

recusam as normas pré-estabelecidas, e que procuram de certa forma construir outros 

modos de subjetividade1, outros modos de relação com o outro, outros modos de 

produção, outros modos de criatividade. 

É desta história que vamos falar um pouco; de uma história onde os segmentos 

populares não são meros espectadores dos fatos, mas produtores dos acontecimentos.  

De uma história onde a subjetividade dominante - apesar de seu poderio e tentativas - 

não consegue silenciar e ocultar a produção de espaços singulares, de práticas diferentes 

e eliminar a memória histórica de uma outra memória. 

A memória histórica “oficial” é um lado perverso de nossa história, pois tem sido 

produzida pelas práticas dominantes no sentido de apagar os vestígios que as classes 

populares e os opositores vão deixando ao longo de suas experiências de resistência e 

luta num esforço contínuo de exclusão destas forças sociais como sujeitos que forjam a 

história, nunca narrada oficialmente.  Produzem com isso, subjetividades que 

                                            
∗ Psicóloga. Professora Adjunta na Universidade Federal Fluminense. Fundadora e atual Vice-presidente 
do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ e da comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de 
Psicologia. 
1 Por produção de subjetividade entende-se dentro de um enfoque trazido por Félix Guattari, as diferentes 
formas de pensar, perceber, agir e sentir no mundo que são construídas histórica e socialmente pelas 
diferentes práticas sociais. 
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desconhecem, desfiguram e distorcem os embates reais dos “vencidos”, como se estes 

não estivessem presentes no cenário político. 

“É necessário, portanto, como afirma Marilena 
Chauí, um trabalho de “desconstrução da memória, 
desvendando não só o modo como o vencedor 
produziu a representação de sua vitória, mas 
sobretudo, como a própria prática dos vencidos 
participou desta construção”2. 

No sentido de resgatar esta outra memória, diversos grupos organizados em 

diferentes estados brasileiros3 vêm trazendo ao conhecimento da sociedade 

acontecimentos até então ocultados: a questão dos mortos e desaparecidos políticos. 

 

II – Um Pouco de História Sobre a Ditadura Militar Brasileira (1964 - 1985) 

 

Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas brasileiras ocuparam o Estado, 

depondo um governo eleito, e passando a servir aos interesses dos capitais estrangeiros.  

Milhares de pessoas foram seqüestradas, presas, torturadas, mortas e desaparecidas ou 

tiveram seus direitos políticos cassados. 

A Doutrina de Segurança Nacional que passou a orientar toda a vida política, 

social, cultural, econômica, educacional a partir daí, teve como centro irradiador a 

Escola Superior de Guerra que ajudou no avanço e desenvolvimento dos diferentes 

órgãos repressivos no Brasil. 

A Escola Superior de Guerra (ESG), fundada em 1949 - à época da IIª Guerra 

Mundial - desde seu início esposou o anti-comunismo. 

“A estreita vinculação surgida entre oficiais 
brasileiros que lá estavam, como Castello Branco, 
Golbery do Couto e Silva (militares que 
participaram ativamente do golpe) e outros, e seus 
colegas norte-americanos chegou até mesmo a fazer 
com que compartilhassem a expectativa de 
continuação da guerra ou o início de uma terceira - 

                                            
2 Chauí, M.  - “Prefácio” in De Decca, E  O Silêncio dos Vencidos – São Paulo, Brasiliense, 1984, p.  17. 
3 - Dentre alguns desses grupos podemos citar os Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas e a Comissão de Familiares de 
Mortos e Desaparecidos Políticos  
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opondo desta vez União Soviéticas e os aliados 
ocidentais (...).  Terminada a guerra, toda essa 
geração de oficiais, em fluxo maciço, passou a 
freqüentar cursos militares americanos (...).  Quando 
começam a retornar ao Brasil já estão 
profundamente influenciados por uma nova 
concepção à respeito de como entender a Defesa 
Nacional.  Nas escolas americanas tinham aprendido 
que não se tratava mais de fortalecer o Poder 
Nacional contra eventuais ataques externos, e sim 
conter um ‘inimigo interno’ que procurava solapar 
as instituições.  Voltam não só convencidos das 
novas propostas sustentadas pelos estrategistas 
norte-americanos, mas também interessados em 
repetir aqui alguma experiência semelhante a do 
‘National War College’, criado naquele país, em 
1946, com o objetivo de congregar civis e militares 
no estudo de problemas referentes à estratégia de 
‘Defesa e Poder Nacional’”4. 

Também, a partir do final da IIª Guerra Mundial, foi criada, em 1946 - quando do 

início da chamada “guerra fria”- numa base militar dos Estados Unidos - zona do Canal 

do Panamá - a conhecida Escola das Américas5 que, nos anos de 60 e 70, foi centro de 

treinamento para muitos oficiais que se tornaram conhecidos por pertencerem aos 

aparatos de repressão das ditaduras latino-americanas6.  A School of The Americas, 

também chamada “escola dos ditadores” oferecia cursos, em especial, sobre técnicas de 

combate à guerrilha a oficiais latino-americanos.  Continua ainda hoje, em pleno século 

XXI, a dar aulas a “doutores fardados” em contra-insurgência, contra-informações e 

anti-guerrilha7. 

                                            
4 Arquidiocese de São Paulo - “O Regime Militar” in Projeto Brasil Nunca Mais” - São Paulo, Tomo I, 
1985, p.  54 
5 Também conhecida como “Escola de Assassinos”, em 1984, foi mudada para o Fort Benning, no estado 
da Geórgia.  Desde o final dos anos 80, sofre intensas críticas, inclusive do Congresso Norte-americano, 
para que seja fachada.  Esta Campanha vem se desenvolvendo em nível internacional através dos 
Missionários de Mariknoll e sendo apoiada por várias entidades de direitos humanos latino-americanas, 
como o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ 
6 Levantamento feito pelo Grupo Tortura Nunca Mais/RJ revelou que, dos 450 oficiais brasileiros que 
fizeram treinamento na Escola das Américas, nos anos 50 e 60, pelo menos 19 (dezenove) participaram 
da repressão durante a ditadura militar  
7 Atualmente, o envolvimento da Forças Armadas dos Estados Unidos com os Exércitos da América 
Central e América do Sul ainda é grande.  Nos anos 80, os Estados Unidos estiveram diretamente 
envolvidos em “guerras civis” na América Central, quando a maior parte da assistência militar provinha 
do Financiamento Militar Externo que dependia da aprovação do Congresso.  Na década de 90, esta foi 
drasticamente reduzida, mas outros programas de Departamento de Defesa, sobre os quais não há 
documentação pública, ganharam espaço.  Pesquisa feita por um Grupo de Trabalho da América Latina - 
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A Escola Superior de Guerra que saiu vitoriosa em 1964, passou a funcionar como 

formadora de quadros para a administração do novo regime. 

“A formação de novos estagiários passou a seguir 
critérios rígidos.  No caso de militares, a escolha 
dependia de recomendação dos superiores que, por 
sua vez, baseavam-se no grau de identificação do 
candidato com as diretrizes do governo militar.  Os 
civis eram escolhidos entre expoentes da 
‘intelligentzia’ alinhada com o regime, 
especialmente parlamentares governistas, 
oposicionistas moderados, professores universitários 
e nomes emergentes entre o empresariado e a 
tecnocracia (...).  Até 1979 passaram pelo Curso 
Superior de Guerra 2365 pessoas, sendo 1334 civis, 
561 do Exército, 249 da Marinha e 221 da 
Aeronáutica”8.  

Através da Escola Superior de Guerra foi irradiada a Doutrina de Segurança 

Nacional, cuja principal fonte foi o livro de Golbery do Couto e Silva, “Geopolítica do 

Brasil”9, publicado em 1967. 

O ponto de partida da Doutrina de Segurança Nacional foi a revisão do conceito de 

“defesa nacional”.  Concebido tradicionalmente como proteção de fronteiras contra 

eventuais ataques externos, este conceito, ao final dos anos 50, mudou para uma nova 

doutrina: a luta contra o inimigo principal, as “forças internas de agitação”.  Esta revisão 

apoiava-se na bipolarização do mundo advinda com a chamada “guerra fria”.  De um 

lado, os alinhados com a “democracia”: os Estados Unidos e seus aliados; de outro, os 

comprometidos com o “comunismo internacional”: a União Soviética, os países 

“satélites” e “os comunistas”. 

                                                                                                                                
coalizão de 6 entidades não-governamentais interessadas na política americana para o continente - 
informa que o atual orçamento para operações antidrogas do Departamento de Defesa é o triplo do 
orçamento do Departamento de Estado para o mesmo fim.  Segundo a pesquisa, cerca de 56 mil soldados 
americanos passaram pela América Latina, em 1997, a grande maioria em função de treinamento. 

Ainda sobre o envolvimento do governo norte-americano não são só aos golpes militares ocorridos no 
continente latino-americano, nos anos 60 e 70, mas também no treinamento dado a polícias e membros 
das Forças Armadas desses países, consultar dentre outras obras a de: Huggins, Martha K.  − Polícia e 
Política: Relações Estados Unidos/ América Latina − São Paulo, Cortez Editora, 1998 
8 Arquidiocese de São Paulo, op.  Cit., pp.  56, 57 
9 Silva, G.  C.  − Geopolítica do Brasil − Rio de Janeiro, José Olímpio, 1967. 
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“Assim tratava-se de atrelar o vagão brasileiro à 
locomotiva do chamado ‘mundo ocidental 
cristão’”10. 

O “inimigo interno” era assim definido, nas palavras do General Breno Borges 

Fortes, comandante do Estado Maior do Exército, em discurso pronunciado na 10ª 

Conferência dos Exércitos Americanos, realizada em Caracas, em 1973: 

“O inimigo (...) usa mimetismo, se adapta a qualquer 
ambiente e usa todos os meios, lícitos e ilícitos, para 
lograr seus objetivos.  Ele se disfarça de sacerdote 
ou professor, de aluno ou de camponês, de vigilante 
defensor da democracia ou de intelectual avançado, 
(...); vai ao campo e às escolas, às fabricas e às 
igrejas, à cátedra e à magistratura (...); enfim, 
desempenhará qualquer papel que considerar 
conveniente para enganar, mentir e conquistar a boa 
fé dos povos ocidentais.  Daí porque a preocupação 
dos exércitos em termos de segurança do continente 
deve consistir na manutenção da segurança interna 
frente ao inimigo principal; esse inimigo, para o 
Brasil, continua sendo a subversão provocada e 
alimentada pelo movimento comunista 
internacional”11. 

Segundo Golbery, a Doutrina da Segurança Nacional fazia uma comparação entre 

segurança e bem-estar social.  Ou seja, se a “segurança nacional” está ameaçada, 

justifica-se o sacrifício do bem-estar social, que seria a limitação da liberdade, das 

garantias constitucionais, dos direitos da pessoa humana. 

Foram esses princípios de “segurança nacional” que nortearam a ideologia oficial 

em vigor à época: a caça ao “inimigo interno”.  Para isto, foi amplamente modificado o 

sistema de segurança do Estado brasileiro. 

“Duas foram as características dessas mudanças.  
Uma foi o gigantismo, a contínua proliferação de 
órgãos.  Outra foi a atribuição de uma autonomia à 
operatividade dos organismos criados, que se levou 
a considerar, já no princípio da década de 70, a 
existência de um verdadeiro Estado dentro do Estado 
(...).  Na primeira etapa de sua escalada repressiva o 
regime se limitou a hipertrofiar os órgãos de 

                                            
10 Arquidiocese de São Paulo, op.  Cit., p.  5. 
11 Jornal da Tarde - São Paulo.  10/09/73 
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repressão política já existentes antes de 64.  Mais 
tarde, (...) nas mais diferentes áreas, passou-se à 
criação de organismos mais adaptados (...), dotados 
às vezes de estrutura semi-clandestina e orientados 
para não inibir sua ação repressiva perante nenhum 
dos clássicos institutos jurídicos de proteção à 
pessoa humana”12. 

Já em abril de 1964, foi criado o Grupo Permanente de Mobilização Industrial 

(GPMI), instrumento para adaptar o poderio bélico das Forças Armadas à nova doutrina 

de segurança, que já considerava deflagrada a “guerra revolucionária” contra o 

“inimigo” infiltrado em todo o país.  Congregavam-se militares e industriais para 

ampliar e modificar o sistema de segurança do Estado brasileiro13. 

Foi criada toda uma máquina para a “produção e operação de informações” com o 

nome de Sistema Nacional de Informações, que poderia ser visualizado como uma 

pirâmide que tinha como base as câmaras de torturas e interrogatórios e, no vértice, o 

Conselho de Segurança Nacional (CSN).  Este era presidido pelo general presidente, 

tendo como secretário geral o chefe da Casa Militar da Presidência da República. 

Para coordenar os trabalhos do Conselho de Segurança Nacional foi criado, em 13 

de junho de 1964, o Serviço Nacional de Informações (SNI) que tinha suas atividades 

espalhadas por todo o território brasileiro.  Para lá eram enviados os diplomados pela 

Escola Superior de Guerra. 

Foi no decorrer do Governo Médici (1969 - 1973) que as funções e prerrogativas do 

Serviço Nacional de Informações aumentaram significativamente e se verificou sua 

militarização.  Cresceu a tal ponto que se transformou na quarta força armada, embora 

não uniformizada.  Foi o órgão da repressão mais importante, dentro e fora do Brasil, 

tendo agências em cada Ministério, empresa estatal e privada, universidade, governo 

estadual e municipal. 

De 1967 a 1972, criaram-se inúmeros outros aparelhos repressivos.  Em 1967, foi 

organizado o Centro de informações do Exército (CIEx) e, em 1970, o da Aeronáutica 

                                            
12 Arquidiocese de São Paulo - op. cit., p. 67. 
13 Sobre o assunto consultar: Ianni, O - O Colapso do Populismo no Brasil - Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1968. 
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(CISA).  O da Marinha, CENIMAR, que já existia antes de 1964, foi reestruturado em 

1971. 

O regime passou a preocupar-se com uma maior integração entre os organismos 

repressivos já existentes.  Essa integração deveria ser efetivada sob a hegemonia do 

Exército, não somente por ser uma arma de maior contingente, mas também porque a 

Doutrina de Segurança Nacional conferia-lhe o papel especial na nova concepção de 

guerra contra um “inimigo interno” e envolvendo especialmente forças terrestres. 

Esta integração foi testada, em julho de 1969, com a criação no estado de São Paulo 

da OBAN (Operação Bandeirantes) que se nutriu de verbas fornecidas por 

multinacionais como os grupos Ultra, Ford, General Motors.  Foi estruturada num 

trabalho ininterrupto, por turnos de 24 horas, sendo composta com efetivos do Exército, 

Marinha e Aeronáutica, DOPS (polícia política estadual), policiais federal, civil e 

militar; ou seja, todos os tipos de organismos de segurança e policiamento, chegando a 

contar com oficiais do Corpo de Bombeiros.   

A “luta contra a subversão” em São Paulo atingiu tantos êxitos que, em janeiro de 

1970, formalizava-se a criação dos DOI-CODIs (Destacamentos de Operações 

Internas/Centros de Operações de Defesa Interna) em cada região militar do país.  

Vinculados ao Exército de cada área, os DOI-CODIs passaram a dispor do comando 

efetivo sobre todos os organismos de segurança existentes na área.  Cada DOI-CODI 

também se estruturou com o mesmo funcionamento que havia vigorado na OBAN e os 

mesmos efetivos sendo comandado por oficial do Exército. 

Cabe registrar que a ação desse intrincado aparato de repressão não se 

circunscreveu às fronteiras do Brasil.  Nos golpes militares ocorridos na Bolívia (1972), 

No Chile e Uruguai (1973) e na Argentina (1976), estiveram presentes oficiais e 

policiais brasileiros, participando ativamente de torturas e interrogatórios.  

Posteriormente, executaram “trabalhos” conjuntos com os serviços de informações e de 

segurança desses países, mantendo uma rede para prisões, seqüestros, mortes e 

desaparecimentos de opositores políticos14. 

 
                                            
14 O que ficou conhecido como “Operação Condor”, quando as ditaduras argentina, brasileira, chilena, 
paraguaia e uruguaia, nos anos 70 faziam ações conjuntas em nome de “segurança nacional”.  Sobre o 
assunto consultar Mariano, Nilson César - Operación Condor - BA, Ed.  Lohlé - Lumen, 1998 
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III – Alguns Dispositivos na Produção do Esquecimento 

 

Várias foram as estratégias utilizadas pela ditadura militar no sentido de produzir 

uma “outra” história daquele período. 

Serão apresentados aqui apenas três desses dispositivos, embora muitos outros 

tenham sido construídos.  Destacaremos, portanto, os que consideramos mais potentes, 

não só pela força de entranhamento no corpo social, como também pelo fato de serem 

percebidos como aspectos naturais de nossa história.  Consideramos tais estratégias 

como exemplares, pois apesar dessa força e naturalização podem ser colocados como 

sinalizações emblemáticas da chamada história “oficial”. 

Assim, na produção de uma “certa” memória histórica serão aqui apresentados: os 

meios de comunicação de massa, as mortes “acidentais” dos opositores políticos e a 

figura do desaparecido político. 

a) História e Mídia 
 

Já vimos que o processo de estruturação da memória coletiva é um dos mais 

sensíveis às disputas e aos confrontos dos diferentes grupos sociais.  Como já 

assinalamos, a “história oficial” tem selecionado e ordenado os fatos segundo alguns 

critérios e interesses construindo, assim, “zonas de sombras, silêncios, esquecimentos, 

repressões”15. 

Hoje, são também os meios de comunicação de massa um dos responsáveis pelo 

fortalecimento dessa “história oficial”, sendo o lugar privilegiado de uma determinada 

memória social.  Isto porque no processo de reestruturação desta memória é 

fundamental a reconstrução de um passado − cuja história e atores foram selecionados e 

organizados por esta mesma história “oficial”− que é apresentado pela mídia.  Esta, 

hoje, “é o principal lugar de memória das sociedades contemporâneas”16, dando 

significado a determinados fatos em detrimento de outros.  Estes não ficam somente 

esquecidos; quando lembrados são desqualificados e menorizados. 

                                            
15 Ribeiro, A P.  G.  - “Fim de Ano: Tempo de Rememorar” in Fausto Neto, A.  E.  pinto.  M.  J (orgs) - O 
Indivíduo e as Mídias – Rio de Janeiro, Diadorim, 1996 
16 Idem, p.  180 
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Todo e qualquer acontecimento que hoje não se faça presente nos mass-media não 

existiu, não aconteceu, está fora da memória histórica que está sendo registrada e 

guardada pelos diferentes equipamentos sociais.  Não está sendo relegado somente ao 

esquecimento; o que é pior, passa a não existir. 

Chomsky (1993) conta que: 

“Depois das conquistas de meados do século XIX os 
redatores dos jornais de Nova York orgulhosamente 
observaram que os Estados Unidos eram ‘a única 
potência que nunca procurou e não procura adquirir 
um centímetro de território pela força das armas’ (...) 
Os remanescentes da população nativa, entre outros, 
não foram convidados para confirmar esse 
julgamento (...).  Samuel Flagg Bemis escreveu em 
1965 que ‘a expansão americana sobre um 
continente vazio não espoliou nenhuma nação 
injustamente’.  Ninguém poderia considerar injusto 
o fato de os índios terem sido 'derrubados ' junto 
com as árvores (...)”17. 

Durante a ditadura militar o Brasil viveu sobre intensa censura.  Em especial os 

meios de comunicação de massa − que começaram a se desenvolver naquela época 

seguindo os princípios da segurança e integração nacionais − foram amordaçados e 

censurados.  Foram atingidos de modo rigoroso pela repressão, pois censores 

controlavam facilmente rádios, televisões, jornais e revistas orientando o que deveria ser 

noticiado. 

Documentos “confidenciais” daquele período talvez nos sejam úteis, tendo em vista 

a orientação que se pretendia dar aos acontecimentos no sentido de que se fizesse uma 

outra leitura deles.  Por conseguinte, a história contada e a memória estariam, sem 

dúvida, sendo orientadas e produzidas segundo os ditames daqueles “senhores todo 

poderosos”.  Dizia um documento do Centro de Informações da Aeronáutica (CISA), 

carimbado de “reservado”: 

“A imprensa notícia e os Órgãos de Informação 
costumam referir-se aos bandos terroristas e 
subversivos que agem no território nacional, como 
‘ORGANIZAÇÃO’.  É comum ler-se que a 

                                            
17 Chomsky, Noan - Ano 501: a conquista continua - São Paulo, Scritta, 1993, p.  43, aspas no original 
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Organização VPR, a Organização ALN, etc., 
realizou essa ou aquela AÇÃO... 

A conotação que o termo ‘Organização’ sugere, é o 
de uma verdadeira ‘Instituição’, algo assim como a 
Organização das Nações Unidas, a Organização dos 
Estados Americanos, etc., dando ao público uma 
visão distorcida e permitindo que o bando terrorista 
se apresente ao público como coisa organizada, bem 
estruturada, solidificada, baseada em filosofia, 
doutrina e propósitos profundamente 
fundamentados, como se fosse uma Instituição de 
Amparo à Infância ou Associação dos Pais de 
Família... 

Por outro lado, a notícia do cometimento de uma 
AÇÃO apresenta um conotativo de força, energia, 
batalha. 

Parece-nos que é inteligente substituir a palavra 
‘Organização’ pela palavra ‘bando’, cuja conotação 
sugere ‘quadrilha de ladrões’, ‘banditismo’, dando a 
idéia de ilegalidade, amoralidade, falta de civilidade. 

A palavra ‘AÇÃO’ substituída por ‘assalto’, ‘crime’, 
‘roubo’, ‘chantagem’, ‘assassinato’, etc., dará ao 
público a idéia depreciativa do acontecido, despida 
de conotação de força, energia, batalha, ressaltando 
o sentido de injustiça, arbitrariedade, desespero, 
brutalidade, mesquinhez. 

Este Centro a partir de 1º de abril próximo passará a 
utilizar em seus documentos essas palavras (...) e 
sugere que o SNI (Serviço Nacional de 
Informações)e o MJ (Ministério da Justiça) em seus 
relacionamentos com os diversos órgãos de 
imprensa, busquem a cooperação desses veículos, no 
sentido de evitar as palavras ‘Organização’ e ‘Ação’ 
(...)”18. 

Em resposta a este documento, enviado a todos os órgãos de informação no Brasil 

(civis e militares), o DOPS/RJ (Departamento de Ordem Política e Social do Estado do 

Rio de Janeiro) alem de concordar com a “sugestão” do CISA, acrescentava que: 

“(...).  A bem da verdade, essa resolução já vem 
sendo utilizada pelo Governo Uruguaio, através de 
legislação especial, proibindo aos órgãos de 
imprensa, a menção do nome: TUPAMAROS, 

                                            
18 Informação n.º 156 - CISA/RJ, 19/03/71 - Ministério da Aeronáutica/Gabinete do Ministro, p.  01, 
aspas no original, grifos meus. 
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sendo-lhe usado como substituto, os termos 
‘sediosos, insurretos’. 

(...) Cumpria, entretanto, não ficar tal propósito no 
âmbito dos órgãos de segurança, mas também, ser 
empregado, pelos órgãos de comunicação (...)”19. 

Sem entrarmos na análise sobre o nível de amordaçamento em que se encontravam 

os meios de comunicação, naquele momento em nosso país, e a massiva produção de 

subjetividades “anti-comunistas” que se forjava em todo o continente latino-americano, 

seria importante pensarmos na questão da história e na memória que estavam sendo 

fabricadas naquela época e trazidas para as futuras gerações.  Produzia-se, para a 

opinião pública, no lugar de opositores políticos, bandidos, malfeitores, marginais, 

terroristas, pessoas extremamente perigosas que precisavam ser evitadas, afastadas e, se 

necessário, eliminadas.  Estas, efetivamente, passaram desta forma para a “história 

oficial” recente de nosso país. 

É como afirma Bucci (1994) ao assinalar como os principais jornais brasileiros de 

grande circulação, ainda em 1994, referiam-se aos 30 anos do golpe militar de 1964, 

como “movimento militar”, “implantação do regime”, revolução de 64.  Diz ele: “o 

esquecimento é a violência da tirania continuada.  O esquecimento está nas primeiras 

páginas dos jornais”20. 

Pensar, portanto, nos efeitos dessa competente produção de esquecimento é também 

estar atento às histórias percebidas como menores, desqualificadas e mesmo negadas. 

Da mesma forma que uma “certa” história tem sido construída pelos meios de 

comunicação de massa, também realidades mais prazerosas e amenas ou realidades mais 

violentas e agressivas têm sido cotidianamente produzidas.  Claros exemplos tivemos 

durante o período da ditadura militar onde proliferaram as campanhas “otimistas” que 

tentavam produzir visões idealizadas sobre a vida dos brasileiros naquele período21.  

                                            
19 Informação de 22/03/71 - Estado da Guanabara - Secretária de Segurança Pública, Departamento de 
Ordem Política e Social/Divisão de Operações/Serviço de Buscas Especiais.  p.1, aspas e grifo no 
original. 
20 Bucci, e.  - “O Fator Leo Mimosa ou Umas das Possibilidades de Violência nos Meios de 
Comunicação” in Imagens - Unicamp, n.º 02.  Agosto/94, 62 - 67, p.  63 
21 Este trabalho de propaganda foi realizado ela AERP (Assessoria Especial de Relações Públicas) que 
contava com jornalistas, psicólogos e sociólogos que decidiam os temas e os enfoques a serem dados, 
contratando agências de propaganda para produzir documentários para a TV e cinema, assim como 
matérias para jornais.  Sobre o assunto consultar Fico, Carlos - Reinventando o Otimismo: ditadura, 
propaganda e imaginário social no Brasil - Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1977 
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Certas frases de efeito apontam bem para o que se pretendia difundir, como: “Você 

Constrói o Brasil”; “Ninguém Segura Este Pais!”; “Brasil Conte Comigo!”; “Pra Frente 

Brasil”.  De um modo geral, exaltavam a importância do trabalho, o valor da educação e 

o papel construtivo das Forças Armadas.  “As mensagens eram razoavelmente sutis, 

com habilidoso uso de imagens sonorizadas e o emprego de frases extraídas da 

linguagem popular”22. 

Não é por acaso que a propaganda tem sido preocupação de estrategistas políticos, 

como bem nos mostrou Adolf Hitler, em sua autobiografia, ao resumir o papel ideal da 

propaganda: 

“Toda propaganda deve ser tão popular e ter nível 
intelectual que até mesmo o mais ignorante daqueles 
para a qual ela é dirigida possa entendê-la.  Pode-se 
fazer com que as pessoas percebam o paraíso como 
inferno e, no sentido oposto, que considerem a 
forma mais vil de vida como o paraíso”23. 

b) As Mortes Por “Acidente”. 
 

Uma “outra” história que também tem sido contada, narrada e registrada refere-se 

às mortes dos opositores políticos.  De um modo geral, as versões oficiais da ditadura 

militar brasileira para os assassinatos perpetrados diziam respeito às mortes por 

resistência à prisão, por atropelamento ou por suicídio.  Assim, oficialmente todos os 

militantes políticos assassinados foram efetivamente mortos “acidentalmente”.  Para 

coroar esse processo de negação histórica, a ditadura contou com o apoio técnico de 

vários médicos legistas que respaldaram com seus laudos as versões oficiais da 

repressão.  Nesses documentos oficiais as causa-mortis foram registradas como reação à 

prisão, atropelamento, ou suicídio, pois em nenhum momento foram descritas as marcas 

de torturas presentes nos corpos desses opositores políticos 24. 

Nesse início de século XXI tem sido cada vez maior o número de pessoas 

assassinadas nos grandes centros urbanos brasileiros por policiais civis e/ou militares, 

                                            
22 Skidmore, Thomas - Brasil: De Castelo a Tancredo - Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988, p.  221 
23 Citado por Key, W.  B.  - A Era da Manipulação - São Paulo, Saritta, 1990, p.  250 
24 Como veremos mais adiante, pesquisas realizadas pelos Grupos Tortura Nunca Mais e Comissão de 
Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos encontraram fotografias de perícias de local que apontam 
as violentas marcas de tortura nos corpos de muitos militantes assassinados 
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cujos casos são registrados nas delegacias policiais como “resistência à prisão”, os 

conhecidos “autos de resistência”. 

Utilizando-se do argumento da segurança pública, desde a década de 60 do século 

passado, no estado do Rio de Janeiro, os “perigosos” têm sido legalmente mortos sob a 

justificativa de “reação à prisão”. 

Em pesquisa realizada por Verani (1996) nos I e II Tribunais do Júri do Rio de 

Janeiro constatou-se que, em 1963, o Coronel Gustavo Borges, então Secretário de 

Segurança25 solicitou um estudo que pudesse impedir que fossem autuados em delito-

flagrante e, portanto, processados, policiais que, “no cumprimento do dever”, se vissem 

“obrigados” a matar e/ou ferir “marginais” que reagissem à prisão.  Este estudo 

transformou-se na Ordem de Serviço n.º 803/69, ampliada pela portaria “E”, n.º 0030, 

de 06/12/74 que informa em um de seus itens: 

“A presente portaria objetiva uniformizar o 
procedimento das autoridades policiais da Secretária 
de Segurança Pública nos eventos decorrentes de 
missões de segurança em que o policial, no estrito 
cumprimento do dever e em legítima defesa, própria 
ou de terceiro, tenha sido compelido ao emprego dos 
meios de força necessários, face à efetiva resistência 
oferecida por quem se opôs à execução do ato 
legal”26. 

Quando, em 1974, esta Portaria foi publicada muitos “perigosos” já haviam sido 

“legalmente” mortos por “reagirem à prisão”: não somente os “perigosos” comuns, mas 

também os “perigosos” políticos. 

Desde a década de 60 até hoje, nenhum policial civil e/ou militar foi punido.  Em 

poucos casos foram abertos processos e, em raríssimas ocasiões, chegou-se ao 

julgamento.  Nos primeiros casos, verificou-se o arquivamento e quando chegava ao 

tribunal havia sempre absolvição por unanimidade.  Os argumentos usados têm sido 

“legítima defesa”, “defesa da sociedade, de suas instituições e da ordem social”, 

“cumprimento do dever”. 

                                            
25 Militar que se notabilizou no final dos anos 60 e início dos 70, em prender opositores políticos ao estar 
à frente do Departamento de Ordem Política e Social do Estado do Rio de Janeiro (DOPS/RJ) 
26 Verani, Sérgio - Assassinatos Em Nome da Lei - Rio de Janeiro, Aldebarã, 1996 
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Além dos “autos de resistência”, que tem alimentado e adubado a impunidade, uma 

outra estratégia tem sido hoje, nos anos 90 muito utilizada no estado do Rio de Janeiro: 

cadáveres são deixados nas emergências dos hospitais públicos.  Como forma de 

impedir os exames de perícia de local, os corpos já mortos são retirados dos locais onde 

ocorreram os assassinatos e muitos deixados em hospitais. 

São, portanto, as mesmas estratégias utilizadas pelos “aparatos de repressão” 

durante o período da ditadura militar no Brasil.  Muitos opositores políticos após serem 

seqüestrados, torturados e mortos eram levados para a rua onde se encenava o 

“teatrinho” de reação à prisão, outros eram encaminhados já mortos para hospitais, 

como forma de não se fazer perícia de local. 

E, dessa forma, uma história foi sendo construída sobre as mortes dos “perigosos” 

que se opuseram a um regime que se autodenominava de “revolucionário”. 

c) A Figura do Desaparecido Político 
 

A produção do desaparecido político é também uma outra estratégia utilizada no 

sentido de se construir uma “outra” história 

No Brasil, ao contrário dos suplícios e torturas que sempre fizeram parte da nossa 

história, o desaparecimento de pessoas é um dispositivo recente.  Fortalecido pela 

ditadura militar para “dar fim” sem maiores problemas aos opositores políticos, cresceu 

muito após 1972, quando os métodos de tortura se sofisticaram.  A prática do 

desaparecimento político deu tão bons resultados no Brasil que foi exportada para as 

demais ditaduras latino-americanas.  Exportação tão eficiente que dados fornecidos pela 

FEDEFAM (Federación Latino-Americana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) 

informam o numero de 90 mil desaparecidos, até 1990, na América Latina. 

Segundo levantamento feito pelo Grupo Tortura Nunca Mais/RJ e outras entidades 

de direitos humanos desapareceram no Brasil cerca de 250 militantes políticos.  De 

1964 até 1972 foram 47 os desaparecidos; somente em 1973 e 1974 desapareceram 87 

opositores.  Somente na Guerrilha do Araguaia27 _ cuja ação repressiva foi 

                                            
27 Iniciada no sul do Pará pelo Partido Comunista do Brasil, por cerca de quatro anos (1970 - 1974) 
resistiu às investidas das Forças Armadas.  Poucos sobreviveram para contar o massacre realizado.  Os 
que foram mortos - todos desaparecidos até hoje - tiveram suas mãos e cabeças cortadas para serem 
identificados pelas Forças Armadas 
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extremamente violenta _ temos 69 desaparecidos.  Entretanto, é importante acrescentar 

que estes levantamentos são ainda bastante incompletos, pois as informações sobre 

muitos desaparecidos ainda não chegaram às entidades de direitos humanos. 

O desaparecimento de pessoas − ocultação de seus restos mortais e circunstâncias 

em que se deram suas mortes − tem se caracterizado por ser uma das mais perversas 

práticas de tortura sobre seus familiares e amigos, pois para a “história oficial” essas 

pessoas estão vivas e para as autoridades são “foragidas” da justiça.  Ou seja, apesar de 

terem sido seqüestradas, torturadas e assassinadas pelos órgãos de repressão, as 

autoridades governamentais jamais assumiram suas prisões ou mortes oficialmente28. 

Na Argentina − nos anos 70 − justificaram com o nome de “guerra suja” ou “guerra 

informal não declarada” o desaparecimento de 30 mil opositores políticos. 

“Deste modo, em nome da segurança nacional, 
milhares e milhares de pessoas, geralmente jovens e 
até adolescentes, chegaram a integrar a categoria 
tétrica e fantasmagórica dos desaparecidos.  Palavra 
− triste privilégio − que hoje se escreve em toda a 
imprensa mundial”29. 

Esta prática produzindo a figura sinistra e ilegal do desaparecido é, em realidade, 

um dispositivo torturante para a família e os amigos.  Isto porque o desaparecido, 

oficialmente, não está preso, não tem túmulo, o que produz um clima de confusão e 

ambigüidade, determinando a perda do que significa o rito funerário em nossa cultura.  

Sem a morte, sem um túmulo, se constrói um ser “suspenso” no tempo e no espaço e se 

abre uma ferida sempre alimentada pela esperança, pelo “não-nome” e por toda a 

situação que significa o não-saber. 

Como em nossa cultura, também na antigüidade grega: 

“(...) a obrigação mais grave (...) é a que concerne ao 
sepultamento de seus mortos: os filhos, ou, na 
ausência destes, os parentes mais próximos devem 
sepultar seus pais seguindo os ritos, sob pena de lhes 
deixar a alma volitando no ar cem anos, sem direito 

                                            
28 Já o termo morto é utilizado para as pessoas cujas mortes foram reconhecidas pelos órgãos repressivos.  
No Brasil, teve-se 248 mortos oficiais.  Entretanto, muitos deles não tiveram seus corpos entregues às 
famílias. 
29 Nunca Más - Informe de la Comisión Nacional Sobre La Desaparición de Personas - BA, Eudeba, 
1984, p.  09 



 16 

a julgamento, e por conseguinte, à paz do além 
(...)”30. 

Os gregos não falam em penas, em tormentos, mas só pelo fato de se transformarem 

em mortos anônimos, sem nenhum direito a culto, fica subentendido que essas sombras 

“nada mais são do que fumaça esquiva, o que se constitui, para o pensamento grego no 

maior dos castigos, o deixar de ser31. 

Em uma sociedade com desaparecidos, com práticas sistemáticas de extermínio e 

violação dos mais elementares direitos estão presentes não somente os danos causados 

diretamente aos atingidos e aos seus familiares.  Também estão sendo produzidas 

cotidianamente práticas de conivência, cumplicidade, submissão, medo, omissão, auto-

censura e, principalmente, esquecimento. 

Ao mesmo tempo em que institucionalizava a tortura e a figura do desaparecido 

político no Brasil e na América Latina, alastrava-se e naturalizava-se a categoria de 

“indigente”32.  No Brasil, esta categoria passou a ser produzida não somente por meio 

dos órgãos de repressão política, mas também, pela atuação dos chamados Esquadrões 

da Morte.  Estes, nos anos 50 e, principalmente, após o golpe militar de 64 e no início 

da década de 70, no Rio de Janeiro e em São Paulo, fortaleceram-se como instrumentos 

para “diminuir” os índices de criminalidade entre as populações marginalizadas das 

periferias das grandes cidades. 

A produção da instituição “indigência” que, dentre outras coisas, tem massacrado a 

cidadania, retirando a identidade dos opositores políticos ou não, está comprovada pelos 

números de ossadas encontradas nas pesquisas realizadas por diferentes entidades de 

direitos humanos no Brasil, o que veremos a seguir. 

 

                                            
30 Brandão, Junito S.  - Mitologia Grega - Rio de Janeiro, Vozes, 1988, Vol.  1, p.  316 
31 Brandão, Junito S.  - op.  Cit., p.  179 
32 No Brasil o termo “indigente” refere-se àqueles que, por não serem identificados e reclamados por suas 
famílias, são enterrados em covas rasas como “desconhecidos”. 
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IV – Rompendo o Silêncio... 

 

Além das estratégias acima enumeradas no sentido de apagar e negar uma 

“determinada” memória, tem-se a Lei da Anistia, de 28 de agosto de 1979, que também 

muito contribuiu para isso. 

Pressionado pela opinião pública, o regime militar foi obrigado a conceder uma 

Anistia, muito embora não fosse aquela que todos chamavam: ampla, geral e irrestrita.  

Na sua política de “abertura, lenta e gradual”, o último presidente militar, João 

Figueiredo (1979 - 1985) concebeu uma Anistia parcial e restrita, pois muitos presos 

políticos − aqueles condenados por “crimes de sangue”− não foram beneficiados, assim 

como centenas de militares cassados e cidadãos que, por perseguição, perderam seus 

empregos e não foram até hoje reintegrados.  Além dessas limitações, a Lei da Anistia 

criou uma estranha figura jurídica: a dos “crimes conexos”.  Pela interpretação oficial 

dada à época, todos aqueles que seqüestraram, prenderam, torturaram, assassinaram e 

ocultaram os corpos de centenas de opositores políticos mortos e desaparecidos teria 

sido anistiados.  Ou seja, antes mesmo de se saber quem são e os crimes que 

cometeram, essas pessoas estariam anistiadas e nenhum processo na Justiça poderia ser 

aberto contra elas. Esta foi a interpretação da Lei de Anistia naturalizada e aceita por 

parte da sociedade brasileira. 

Entretanto, há sempre singularidades sendo forjadas, há movimentos instituintes 

que apontam, mostram, denunciam o que até então parecia inabordável pelas palavras, 

pelas práticas.  Movimentos que se convertem, assim, numa instância de esclarecimento 

e tomam o lugar do não-dito, do horror, do não-sabido. 

Assim, se é a história dos “vencedores” que, em geral, nos é dada a conhecer, uma 

série de trabalhos e pesquisas que, desde os anos 80, ocorrem no Brasil, apontam para 

“outra” história.  Uma história que tem produzido o desmascaramento e demonstrado as 

tentativas que se tem feito para aniquilar com o que foi gestado e “vencido” no bojo dos 

confrontos.  Uma história que aponta como o “vencedor” buscou e continua buscando 

liquidar não somente os seus adversários na luta política, mas sobretudo, apagar a 

lembrança se suas propostas, de seus projetos e das atrocidades cometidas em nome da 

“segurança nacional”. 
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Os recentes trabalhos desenvolvidos, através de pesquisas e denúncias, pelos 

Grupos Tortura Nunca Mais de Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, 

tentam esclarecer as mortes e desaparecimentos forçados de pessoas, por motivos 

políticos, durante o período da ditadura militar no Brasil. 

No Estado de São Paulo, no Cemitério Dom Bosco, na periferia da cidade de São 

Paulo, em 1990, foi aberta a Vala de Perus pela Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos.  Lá foram encontradas 1.049 ossadas de indigentes, presos 

políticos e vítimas dos esquadrões da morte33. 

O Grupo Tortura Nunca Mais do estado de Pernambuco também encontrou uma 

vala clandestina num Cemitério da cidade de Recife34. 

Também na região onde se desenvolveu a Guerrilha do Araguaia foram feitas 

investigações e alguns restos mortais de militantes ali enterrados – em plena selva – 

foram encontrados.  Entretanto, somente uma pode ser identificada e enterrada por seus 

familiares35. 

Da mesma forma, no estado do Rio de Janeiro, o Grupo Tortura Nunca Mais, 

através de uma pesquisa iniciada em 1991, no Instituto Médico Legal, no Instituto de 

Criminalista Carlos Éboli e na Santa Casa de Misericórdia, denunciou a existência de 

uma vala clandestina no Cemitério de Ricardo de Albuquerque (periferia da cidade do 

Rio de Janeiro) contendo as ossadas de 14 militantes políticos, sendo dois desaparecidos 

políticos36.  Também foram localizados mais dois militantes enterrados como indigentes 

em valas comuns nos Cemitérios de Cacuia e Santa Cruz37. 

Aí fica claramente comprovado o respaldo técnico dado pelo Instituto Médico 

Legal ao aparato de repressão através da legalização de mortes e desaparecimento 

                                            
33 Pelo menos as ossadas de 06 presos políticos lá estavam.  As de: Dênis Casemiro, Dimas Casemiro, 
Flávio Carvalho Molina, Francisco José de Oliveira, Frederico Eduardo Mayr e Grenaldo de Jesus e 
Silva. 
34 Lá há pelo menos os restos mortais dos 06 que foram assassinados no conhecido “massacre da Chácara 
São Bento”.  São eles: Pauline Philipe Reichstul, Eduardo Gomes da Silva, Jarbas Pereira Marques, José 
Manoel da Silva, Soledad Barret Vielma e Evaldo Luiz Ferreira. 
35 Trata-se da militante política Maria Lúcia Petit. 
36 São eles: Ramirez Maranhão do Vale e Vitorino Alves Moitinho (desaparecidos políticos), José 
Bartolomeu Rodrigues da Costa, José Silton pinheiro, Ranúsia Alves Rodrigues, Almir Custódio de Lima, 
Getúlio de Oliveira Cabral, José Gomes Teixeira, José Raimundo da costa, Lurdes Maria Wanderley 
Pontes, Wilton Ferreira, Mário Prata, Merival Araújo e Luiz Guilhardini (mortos oficiais), todos 
enterrados como indigentes. 
37 São eles: Severino Vianna Calou e Roberto Cietto (mortos oficiais). 
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ocorridos durante o período da ditadura militar.  Um exemplo são as saídas como 

indigentes de muitos desses militantes que, apesar de constarem como desconhecidos, 

têm ao lado a palavra “subversivo”. 

Ainda em 1991, foi iniciado o trabalho de exumação de cerca das 2.  100 ossadas 

contidas na vala de Ricardo de Albuquerque com a ajuda de dois médicos legistas 

indicados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro − 

CREMERJ.  Este trabalho, assim como a catalogação dos ossos do crânio e arcadas 

dentárias, foram executados sob a supervisão da Equipe Argentina de Antropologia 

Forense, que esteve no Rio de Janeiro em duas ocasiões. 

O trabalho continuou até 1993, quando, resolveu-se encerrá-lo provisoriamente.  

Isto se deu pelo fato de não se ter conseguido financiamento e de ser um trabalho 

realizado voluntariamente.  As ossadas retiradas foram separadas e catalogadas e estão 

guardadas no Hospital Geral de Bonsucesso; o local da vala continua sendo resguardado 

para um possível prosseguimento do trabalho. 

Ainda no Instituto de Criminalística Carlos Éboli e nos Arquivos dos 

Departamentos de Ordem Política e Social dos estados do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, conseguiu-se, através de longas pesquisas, dezenas de fotografias de perícias de 

local e de necropsia que mostram claramente as torturas sofridas pelos militantes mortos 

desmentindo, assim, as versões oficiais da repressão. 

Todos estes materiais forneceram provas bastante contundentes contra alguns 

médicos legistas que, em seus laudos, omitiram as claras e evidentes marcas de torturas 

que os mortos traziam em seus corpos.  Esses dados foram encaminhados para os 

Conselhos Regionais de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São 

Paulo como provas contra vários médicos legistas que, desde 1990, já haviam sido 

elencados pelo Grupo Tortura Nunca Mais/RJ38. 

Pesquisas foram também realizadas nos Arquivos da Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro, de São Paulo e de Pernambuco e, em 1992, nos Arquivos do Departamento 

de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro e de Pernambuco. 

                                            
38 Esses processos ainda correm nos estados do Rio de Janeiro e no de São Paulo.  Neste último, em 1995, 
conseguiu-se cassar o registro de médico de Pérsio Carneiro. 
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Nos arquivos do Rio de Janeiro a pesquisa ainda continua.  Muitos documentos 

importantes já foram encontrados, principalmente os que dizem respeito a cinco 

desaparecidos políticos que, comprovadamente, estiveram presos nos órgãos de 

repressão39.  De alguns, há, inclusive, longos depoimentos. 

Assim, a partir da documentação de órgãos da própria repressão − os 

Departamentos de Ordem Política e Social (DOPS) − e de outros estabelecimentos que 

foram agentes importantes no respaldo e apoio técnico às atrocidades cometidas contra 

os militantes de esquerda e oposicionistas em geral − como os Institutos Médico Legal − 

começou-se a levantar, ainda que timidamente, o véu de uma outra história.  Revela-se a 

história das violências cometidas com o carimbo oficial e que estão escondidas sob 

algumas pás de terra ou impregnadas de teias de aranhas.  Segredos que estão longe de 

serem totalmente revelados, trazidos à luz, pois todos os arquivos dos diferentes 

aparatos militares estão ainda guardados a “sete chaves”, ainda são matérias 

consideradas confidenciais e sigilosas. 

Esta história ainda pouco narrada e registrada tem sido prejudicada também pela 

Lei Sobre Mortos e Desaparecidos, a Lei 9.140/95, assinada no governo de Fernando 

Henrique cArdoso.  Por ela, os arquivos da repressão continuam fechados, pois os ônus 

das provas de que os militantes políticos foram assassinados por agentes do Estado 

cabem aos seus familiares40. 

Além dessas pesquisas, os Grupos Tortura Nunca Mais, ainda como forma de 

resgatar a memória histórica brasileira, têm sistematicamente denunciado torturadores e 

membros do aparato de repressão que estejam ocupando cargos de confiança nos 

diferentes governos municipais, estaduais e federal, sendo promovidos ou 

homenageados.  A luta contra a impunidade é também uma forma de se fazer o resgate 

histórico. 

Portanto, se “cada luta se desenvolve em torno de um foco particular de poder” 

como afirma M.  Foucault, o objetivo dessas entidades tem sido o de “designar os focos, 

                                            
39 São eles: Rui Carlos Vieira Berbert e Virgílio Gomes da silva (cujos nomes já haviam sido encontrados 
pela Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, em pesquisas nos Arquivos do DOPS do Paraná) 
Joel Vasconcelos dos Santos, Celso Gilberto de Oliveira e Davi Capistrano da Costa. 
40 Maiores detalhes sobre os limites dessa Lei, consultar Coimbra, C.  B.  - “Cidadania Ainda Recusada: 
O Plano Nacional de Direitos Humanos e a Lei Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos” in Psicologia, 
Ética e Direitos Humanos - Brasília, Conselho Federal de Psicologia, 1998, 91 - 113 
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denunciá-los, falar deles publicamente”.  Pois que “falar a esse respeito − forçar a rede 

de informação institucional, nomear, dizer quem fez, o que fez, denunciar o alvo − é a 

primeira inversão de poder, é um primeiro passo para outras lutas contra o poder”41.  

É fundamentalmente pensar a história  não como narrativa do superado, e sim na 

qualidade de arma nos combates do presente. 

                                            
41 Foucault, M.  e Deleuze, G.  - “Os Intelectuais e o Poder” in Foucault, M.  - Microfísica do Poder - Rio 
de Janeiro.  Graal, 1988, pp.  75 e 76 


