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RESUMO 
O processo de abertura política ao fim dos anos 1970 foi negociado e conduzido 

pelos militares de modo a evitar atritos políticos indesejados. A Lei de Anistia de 

1979 impunha o modelo do “esquecimento”, tratando crimes de agentes do regime 

como justificáveis, chamando-os de “crimes conexos”. O Brasil não realizou um 

exame do passado logo após o fim do período ditatorial, até recentemente apenas 

restituía as vítimas do regime. Em 2011 a presidência sancionou a Lei de nº 12.528 

que regulamentava a Comissão Nacional da Verdade. Inserido nesse movimento de 

investigação das graves violações de direitos humanos, foram criadas comissões 

setoriais da verdade. Uma dessas comissões foi a Comissão da Verdade das 

Universidades do Estado do Ceará. Este trabalho apresenta alguns resultados da 

análise dos 28 depoimentos dados à Comissão em 2014. Os depoimentos são de 

ex-estudantes, professores e funcionários que sofreram perseguições políticas, seja 

pela militância de esquerda ou pela simples suspeita. Busco pensar a memória 

como parte de uma composição inserida num campo de disputa por reconhecimento 

(Michel Pollak e Axel Honneth), permeada de negociações e silêncios, que ora se 

apresenta de forma unida quando destinada ao Estado e ora como fragmentada e 

conflituosa pela versão verdadeira do passado, pelo correto posicionamento político 

e pela figura de “herói da resistência”.  
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2014 foi recheado de debates sobre o Golpe e a ditadura civil-militar 

brasileira que completava cinquenta anos. Até março daquele ano eu pesquisava 

sobre violência urbana em Fortaleza, algo distante da memória do regime que 

trabalho hoje. Sem entrar em “egologias”, falar deste trabalho só é possível 

descrevendo minha entrada na temática. 

Em março de 2014 teve início a Comissão da Verdade das Universidades do 

Estado do Ceará, que tinha como presidente o professor César Barreira. Naquele 
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momento eu era bolsista do professor e ele me pediu que o ajudasse com a parte 

técnica da Comissão (gravações e transcrições). Aceitei mais por curiosidade do que 

por um interesse conscientemente formulado. De março a junho foram realizados 28 

depoimentos, nos quais estive presente em quase todos. Sentia-me completamente 

perdido nos testemunhos, mas como eu estava ali naquela sala e tinha um ambiente 

de estar acontecendo algo importante e histórico, conclui que o melhor era prestar a 

atenção e anotações daquilo que parecia interessante. Afinal, já estava ali mesmo. 

Confuso em meio a siglas e nomes das quais nunca tinha ouvido falar, iniciei 

a leitura considerada “básica” sobre a ditadura, a pesquisa Brasil: Nunca Mais. 

Também acompanhei notícias e discussões que estavam em voga sobre o Golpe e 

a Comissão Nacional da Verdade (CNV). Descobri que não havia consenso sobre o 

passado, pois até então imaginava que era unânime a versão da ditadura ter sido 

maléfica para o país, torturadora da oposição e censuradora das expressões 

culturais e políticas.  

Em pouco tempo, me achei mergulhado sobre essa temática. Cheio de idas e 

vindas, este trabalho é constantemente renovado por descobertas históricas, novas 

ferramentas de análise e conversas corriqueiras que acrescentam elementos que eu 

desconhecia. Ainda me sinto aprendendo a linguagem do campo. 

Minha entrada na temática é distinta das outras pesquisas porque não venho 

da “esquerda”1. Por exemplo, Daniel Aarão Reis foi militante e preso na ditadura, o 

mesmo para Jacob Gorender. Marcelo Ridenti foi da geração que idolatrou os 

“heróis da resistência”, também militando em movimento estudantil e na luta pela 

redemocratização. No Ceará, José Gerardo Vasconcelos, Airton de Farias e 

Edmilson Maia Júnior foram do movimento estudantil, com presença na militância de 

esquerda. Danyelle Gonçalves desde a adolescência sonhava com pesquisar a 

resistência ao regime. Já eu, nunca militei em partido político ou adentrei em 

movimento estudantil. Amigos mais engajados me consideram um “acadêmico” que 

se preocupa com um conhecimento inútil, pois não é voltado para a “transformação 

social”. Penso que ainda não tenho condições de determinar como a realidade social 

deve ser, portanto ainda me preocupo em minimamente compreender como ela é. 

O trabalho desses autores que citei acima não é prejudicado ou “menor” por 

eles falarem de suas posições de esquerda. Muitas vezes suas colocações são 

																																																													
1 Por “esquerda” entendo o mesmo que Gorender (2014: 11): “movimentos e ideias endereçados ao 
projeto de transformação social em benefício das classes oprimidas e exploradas”. 
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incômodas para a esquerda em geral, como por exemplo a avaliação de Gorender 

sobre o fracasso da luta armada e a “memória envergonhada” investigada por 

Vasconcelos. Ou seja, eles não fazem panfletagem em seus trabalhos. Porém, há 

também alguns momentos de romantizar a luta contra o regime, muito comum 

principalmente ao falar dos estudantes como “jovens sonhadores de uma sociedade 

melhor”. Tento, portanto, nem idolatrar e nem demonizar os envolvidos no conflito. 

Esta pesquisa tem dois eixos e níveis diferentes de investigação. O primeiro 

eixo é o histórico, que possui o nível do desenrolar nacional da ditadura civil-militar, 

acerca de suas origens, sustentações, consequências macrossociais e o seu 

desenrolar até contemporaneamente. Outro nível é sobre a história dos movimentos 

que se contrapuseram ao regime e sofreram graves violações de direitos humanos, 

sobre suas origens, participantes e diversas dissidências. Ainda no eixo histórico há 

o nível dos acontecimentos no Estado do Ceará e, mais especificamente, na 

universidade cearense e com os seus estudantes, professores e funcionários. Esse 

eixo histórico estará no trabalho mais como auxiliar das reflexões sobre a construção 

da memória e das lutas por reconhecimento. 

O segundo eixo é sobre a construção social da memória e da identidade. No 

nível teórico, estarei munido de A Memória Coletiva de Halbawachs, que propõe um 

modelo social-orgânico para a memória e Michel Pollak e a sua superação do 

modelo de Halbawachs, incorporando o pensamento de Bourdieu. Na construção da 

memória, há uma produção da identidade por meio de lutar por reconhecimento na 

esfera do amor, do respeito e da estima, como nos fala Axel Honneth. 

 
A COMISSÃO E A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

A anistia geral e irrestrita foi uma luta de diversos movimentos da sociedade 

civil, como o Movimento Feminino pela Anistia e Liberdades Políticas da segunda 

metade da década de setenta e as greves de fome dos presos políticos em 1978 e 

1979, principalmente a que ocorreu no presídio de Itamaracá. Para muitos dos que 

foram perseguidos, o 28 de agosto de 1979 foi um “ato fundador”, uma data 

anualmente celebrada pela sua carga simbólica e o momento do ressurgimento da 

mobilização política tão impedida pelo regime (Gonçalves, 2006: 130). Contudo, o 

modelo adotado pela Lei de Anistia (nº 6.683/79) aprovada pelos militares “fez 

prevalecer a opção do ‘esquecimento’ jurídico dos acontecimentos e da não 

responsabilização dos agentes da ditadura, impedindo uma maior reflexão sobre as 
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causas e as consequências [da ditadura]” (Antonio, 2012: 11). As informações 

obtidas anteriores à CNV “se devem principalmente aos esforços de atores privados, 

como familiares de mortos e desaparecidos ou as próprias vítimas, que buscaram 

reconstituir fatos negados, encobertos ou distorcidos pela ditadura militar” (ibidem: 

15). Assim, ao contrário de outros países da América-latina e da África do Sul, no 

Brasil não um movimento público para esclarecer o que houve no período autoritário. 

Na década de 1990, com mobilização da Comissão de Familiares e entidades 

representantes dos direitos humanos, inicia um longo processo de desocultação dos 

casos de desaparecidos políticos. Somente em 1995 é aprovada a Lei 9.140 (“Lei 

dos Desaparecidos Políticos”). Apesar de diversas falhas apontadas na lei e na 

Comissão Especial criada, esse momento foi importante porque, pela primeira vez, o 

Estado brasileiro admitiu publicamente que errou no tratamento dados aos 

perseguidos políticos e que os familiares desses deveriam ser ressarcidos pelas 

mortes ocorridas.  

A Comissão Especial foi criada para analisar os requerimentos de 

ressarcimentos com provas a serem investigadas pelos próprios familiares, que 

tentavam superar a falta de documentos oficiais e a ausência de cooperação por 

parte do Estado. Mesmo que tenha sido importante pela divulgação dos casos de 

desaparecidos e pelo reconhecimento histórico por parte do Estado, na lei de 1995 

foi mantido o modelo que particularizava os danos causados pela ditadura e se 

restringia aos casos de desaparecidos2. A Lei 10.559/02 finalmente abrange o 

espectro de categorias a serem consideradas merecedoras de indenizações e 

reconhecimento do Estado para “aqueles que foram prejudicados pela ditadura, 

incluindo estudantes, profissionais liberais, demitidos, cassados, clandestinos, 

exilados, enfim toda a gama de perseguidos pela ditadura militar” (Barreira e 

Gonçalves, 2010: 76). Desde então o Estado brasileiro tem reparado os danos tanto 

financeiramente como simbolicamente, por meio de monumentos e memoriais.  

O Programa Nacional de Direitos Humanos – III (PNDH-3)3 foi anunciado em 

2009 contendo seis eixos orientadores principais em vinte e cinco diretrizes a partir 

da revisão dos dois Programas anteriores (do governo FHC) e inspirado na 11ª 

Conferência Nacional dos Direitos Humanos. Sua proposta é de tornar a agenda dos 

																																																													
2 A incapacidade individualizar e responsabilizar pela punição dos delitos proporciona culpa e 
vergonha coletiva pela questão má resolvida (Agamben, 2008: 100).  
3 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (2010). 
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direitos humanos política de Estado, ampliando o diálogo do poder público com a 

sociedade civil. Desde seu anúncio tem sido contestado pela ala conservadora, que 

o considera como anúncio de golpe de Estado, forçando diversos recuos nas 

propostas iniciais. O eixo seis do PNDH-3 é o do direito à memória e à verdade na 

investigação dos casos de desaparecidos políticos e de mortes envolvidas com a 

ditadura, e também na divulgação de documentos ainda desconhecidos do período 

da ditadura militar. É desse sexto eixo de trabalho do PNDH-3 que surge a CNV. 

A Comissão Nacional da Verdade, sancionada em 18 de novembro de 2011 

(Lei nº 12.528) pela presidente Dilma Rousseff, busca examinar e esclarecer as 

graves violações de direitos humanos entre a constituição de 1946 e a constituição 

de 1988 por parte de agentes do Estado, com foco no período militar (1964-1985). 

Além de buscar promover a verdade dos acontecimentos, a CNV também tem como 

objetivos o fortalecimento da democracia, de uma cultura dos direitos humanos e do 

Estado de direito no Brasil (cf. Antonio, 2012: 96), dentro da perspectiva maior 

proposta pelo PNDH-3. Porém, a CNV também não tem apoio unânime: é alvo de 

críticas por parte dos militares, que não se sentem representados na proposta da 

CNV e a acusam de revanchismo comunista; por parte daqueles que cobram uma 

punição aos torturadores como o real acerto com o passado militar, o que não é 

pretendido pela CNV, a crítica é que sem isso ela é insuficiente.  

O tamanho de nosso país e a quantidade de material que não havia sido 

explorado, por conta dessa proposta de “esquecimento”, fez com que a CNV 

optasse pela criação de comissões estaduais e setoriais que a alimentariam com 

seus achados, aumentando assim a eficiência e profundidade da investigação. 

Dentre as comissões setoriais, há aquelas que investigam as violações aos direitos 

humanos ocorridas contra sindicalistas, jornalistas, políticos, militares e, o que é o 

objeto de estudo aqui, contra estudantes, funcionários e professores na esfera das 

universidades. As comissões das universidades logo obtiveram destaque, pois a 

“questão estudantil” foi se tornando central para o regime e os estudantes uma das 

categorias mais atingidas pelo golpe. 

No ano de 2013 é criada a Comissão da Verdade das Universidades do 

Ceará (CV ou Comissão) de comum acordo entre os reitores da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e da Universidade Estadual do Ceará (UECE) - portaria 

conjunta UECE-UFC nº 01, de 09 de julho de 2013. No documento oficial da 

Comissão há seu propósito: 
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As contribuições desta Comissão servirão de subsídios para a Comissão 
Nacional da Verdade, no que se referem, fundamentalmente, à identificação 
e à informação sobre professores, alunos e funcionários presos, e que 
sofreram torturas, desapareceram ou foram mortos, bem como os docentes 
que foram banidos e os alunos impedidos de frequentar as universidades.  

 
Umas das principais fontes de dados para a Comissão foram os depoimentos 

de pessoas pertencentes à universidade que sofreram violação de direitos humanos, 

num total de 27 pessoas em 28 depoimentos (Helena Serra Azul testemunhou por 

duas vezes), com relatos de uma hora e meia em média e quase 45 horas de 

gravações em áudio e vídeo.  

A Comissão da Verdade investiga as violações de direitos humanos por três 

fontes: os documentos oficiais da universidade e dos órgãos de informação do 

regime; a literatura sobre o tema em teses, dissertações, monografias, e por 

depoimentos. Os testemunhos ocorriam na Reitoria da UFC e tinham um aspecto de 

solenidade, pois aconteciam na sala de reuniões do vice-reitor que é composta de 

uma larga mesa de quase 5m, vários lugares com confortáveis cadeiras e serviço de 

copa. Algumas vezes os depoimentos se seguiam um ao outro e houve participação 

conjunta dos depoentes na sala, permitindo troca de ideias e lembranças. 

A relação dos nomes a serem chamados pela Comissão foi sendo 

desenvolvida ao longo do processo. Alguns deles são lembrados imediatamente 

pela estima estabelecida entre os ex-militantes. Já outros foram aparecendo durante 

as próprias falas como interessantes de serem trazidos pela Comissão, pois teriam 

dados a acrescentar ou experiências pouco informadas, o que tornou a lista dos 

convidados de certo modo coletivamente formada pelos integrantes e depoentes. 

Um exemplo disso foi o convite feito a Francis Gomes Vale, que foi citado por outros 

depoentes como possuidor de uma excelente memória sobre o movimento estudantil 

e a universidade, o que deu legitimidade ao seu convite apesar de não ter sido preso 

ou ter sofrido claramente uma violação: 
Nisso ainda, antes de 66, ou melhor, fins de 66 e começo de 67... ah, sugiro 
uma pessoa que vocês poderiam chamar porque tem um registro muito bom 
dessas coisas: quem tem uma excelente memória é o Francis Vale. O 
Francis viveu isso tudo e tem uma memória fantástica! (João de Paula 
Monteiro) 

 
Os trabalhos chegaram a ter, em certo momento, uma lista de quase 80 

nomes. Por conta da grande demanda de tempo que levaria todos esses nomes, a 

Comissão selecionou a partir dos critérios de escassez de dados (convidar alguém 

que vivenciou um período pouco relatado até o momento), de possibilidade logística 
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(José Genuíno foi uma importante figura do ME da década de 60, mas se encontra 

atualmente preso) e de relevância dos danos sofridos, chegando finalmente aos 27 

nomes. O mais importantes critério, além do pertencimento à UFC, é o de ter sido 

preso. A prisão aos moldes da Ditadura (por meio de sequestro, sem direitos a 

defesa etc.) é considerada uma clara violação aos direitos humanos, o que dá 

legitimidade à vítima de falar sobre sua história e de seu sofrimento. 

As entrevistas começavam com uma rápida apresentação do professor César 

Barreira, que sintetizava os objetivos da Comissão como auxiliar à CNV e a 

importância que tinham os depoimentos para o esclarecimento do passado. Após a 

apresentação da Comissão, o presidente pedia que o entrevistado começasse sua 

fala com seu nome, data e local de nascimento numa introdução pessoal. Depois, o 

convidado começava a elaboração de seu discurso sobre o início de sua militância 

política, o qual fazia geralmente o interlocutor retornar ao seu período de estudante 

secundarista ou ao momento de entrada na universidade. Aqueles de memórias 

mais antigas remetem ao período anterior ao golpe, tido geralmente como momento 

positivo, e das vivências depois do golpe com suas primeiras ações repressivas. 

Passado o primeiro momento do golpe, há o relato da mobilização dos estudantes 

para reorganizarem seus diretórios acadêmicos (DA’s) e o Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), participação e organização de passeatas em protesto e a 

crescente radicalização na luta contra o regime. Pontos-chave são o Congresso de 

Ibiúna da UNE (União Nacional dos Estudantes) de outubro de 1968 e o chamado 

“golpe dentro do golpe” AI-5 em 13 de dezembro de 1968. Esses momentos marcam 

a divisão na trajetória dos estudantes, que tiveram que optar ou pela desistência do 

enfrentamento ou pela radicalização da luta e entrada na clandestinidade. É o 

momento de relatar prisões, torturas, exílio, sequestros, perseguições ou abandono 

da militância como sobrevivência.  

Os relatos caminham com muita coerência entre si até dezembro de 68, 

falando sobre as lutas estudantis e o confronto com a polícia nas passeatas. Depois 

daí passam a se afastar em rumos diversos por contra da pressão ditatorial. Alguns 

são presos logo com o AI-5 ou respondem pela prisão decretada em Ibiúna, outros 

imediatamente caem na clandestinidade ou vão para outro estado; ou então se 

afastam do partido e tentam levar uma vida comum, e que mesmo assim acabam 

presos anos depois apesar do afastamento. As estratégias e trajetórias passam a ter 

suas particularidades, são fragmentadas.  
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A Comissão também ouviu alguns envolvidos mais jovens, que entraram na 

universidade já no período de distensão do regime. Inácio Arruda entrou somente 

em 1982 na Faculdade de Direito, depois da anistia, mas participou do episódio de 

invasão da ASI (Assessoria de Segurança e Informação), extensão do SNI (Sistema 

Nacional de Informação) na universidade, revelando documentos da Assessoria que 

continham informações de como o regime controlava os estudantes. O impacto 

dessa invasão foi tal que, mesmo sendo no ano de 1986, num suposto ambiente não 

mais ditatorial, Inácio foi preso pela Polícia Federal que ocultou do documento oficial 

a possibilidade da prisão ter sido política: a primeira pergunta foi se Inácio fazia 

parte de algum partido, a qual respondeu que sim, o PCdoB. Essa primeira pergunta 

foi apagada do depoimento. 

O estruturante das entrevistas, portanto, foram duas questões: 1) como se 

deu a militância política pessoal no ambiente universitário e a interação com os 

outros estudantes (em entidades estudantis, partidos etc.), com professores e com 

outros militantes e apoiadores do regime fora da universidade e 2) qual memória tem 

no momento do golpe (para os mais velhos) e na instauração do AI-5, tanto na 

esfera pessoal quanto coletiva, o que desencadeava narrativas sobre a perseguição 

sofrida e o momento de medo. Ao fim da conversa, tendo o depoente considerado 

finalizada sua fala, o convidado era perguntado sobre quais acreditava terem sido as 

consequências da ditadura militar para a universidade e para si próprio, havendo um 

momento de reflexão retrospectiva sobre os prejuízos para a universidade e sobre o 

que poderia ter sido diferente se não houvesse o regime.  

Essa estrutura melhor se define como um norteador da entrevista. Os 

professores da Comissão deixavam o entrevistado seguir sua própria narrativa, que 

em alguns momentos se assemelhava a uma associação livre. Apesar dos objetivos 

da Comissão em alguns pontos serem precisos (você se lembra de quais estudantes 

“pegaram” 477?, por exemplo), havia espaço para o depoimento correr conforme o 

convidado considerasse importante. Por diversos momentos os entrevistados 

falavam de experiências não diretamente ligadas com a ditadura ou que não 

interessariam diretamente à Comissão.  

O ambiente de alguns depoimentos foi permeado de tensão e sofrimento, 

principalmente quando se voltava para as prisões e a dor dos familiares e amigos. 

Contudo, lembrar-se da época de estudante, das brigas políticas idealistas e fazer 

piada do passado também foram presentes. Ironizar a crença da juventude na 
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revolução e o sentimento de ser o “dono da revolução”. Tive, com isso, o privilégio 

de presenciar algo como conversas íntimas entre ex-estudantes, o que abre 

possibilidades analíticas que podem ser interessantes, pois outros trabalhos foram 

realizados nos moldes da relação pesquisador-pesquisado. 

Antes de me decidir a trabalhar com a Comissão, assumi a responsabilidade 

da transcrição das entrevistas. Transcrever tantas entrevistas me fez entrar em 

contato com sutilezas que não aconteceria sem essa experiência: Rosa da Fonseca 

em seu depoimento deixava frases por terminar, abria parênteses e depois não 

retornava ao que estava falando, e outros aspectos comuns na linguagem oral. 

Porém, ao fim da sua fala, quando inicia o discurso sobre sua militância política 

atual, as frases se tornaram cristalinas e bem arquitetadas.  

Princípio fundamental para trabalhar com entrevistas em profundidade é uma 

boa transcrição (Beaud e Weber, 2007: 159). O conteúdo das falas é permeado de 

siglas, nomes e eventos, o que torna transcrições equivocadas comuns: houve um 

colega que transcreveu “boicote” em vez de “DOI-Codi”. Como primeiro passo 

metodológico, revisei as transcrições (feitas por mim e por outros) cuidadosamente 

pela particularidade de seu conteúdo, numa espécie de segunda transcrição, 

procurando mais fidelidade e precisão (sem se iludir que seja possível a referência 

perfeita entre fala e escrita) e uma imersão nos testemunhos. Esta etapa é 

fundamental, pois: 
Transcrever já é interpretar. Transcrever uma entrevista aprofundada é 
escutar de maneira atenta, minuciosa, com cuidado quase maníaco. [...] 
Escutando mais de uma vez a fita, você se impregna auditivamente da 
entrevista, revive a cena [...] Descobre passagens da entrevista que havia 
esquecido ou às quais não havia, naquele momento, prestado atenção. [...] 
É assim que funciona a pesquisa, tateando, com a lanterninha que nos guia 
para espaços mais iluminados. (ibidem: 162) 

 
Para além de um “conserto” do áudio feito texto, essa revisita permanente às 

gravações e a sua transcrição é um processo de redescobrimento constante 

(Bourdieu, 2012: 709). Como foi dito, meu conhecimento sobre o período militar era 

quase nenhum antes a Comissão, levando-me a desconhecer diversos elementos 

que lá foram ditos. Tive de transformar lentamente a experiência-distante para mim 

em experiência-próxima (Geertz, 1997: 88), tal como um antropólogo em campo, 

conquistando familiaridade com a rede de códigos e significados do outro (ibidem).  

Foi importante manter uma interação constante entre as falas na Comissão e 

o material histórico, teórico, de pesquisas sobre o tema e com os outros 
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depoimentos. Em vários momentos aconteceu de determinado aspecto de uma 

entrevista só ser entendido por mim depois de conhecer certo dado histórico ou ouvir 

de outra maneira noutro depoimento. Por exemplo, sempre havia uma expressão 

estranha quando se falava de Marco Penaforte: ele parecia ter tido posição de 

destaque na liderança estudantil, mas falar dele deixava constrangimento que não 

fazia sentido. Revisando as entrevistas notei que numa delas havia passado 

despercebido o comentário sobre o encontro com ele na prisão seguido de um 

comentário: “ele já tinha se entregado a Jesus lá mesmo”. Entendi finalmente que 

ele havia sido um “delator”, um causador de prisões. 

Uma das razões para manter a resistência no campo de concentração na 

literatura de testemunho de Aushwitz é poder contar o que lá ocorria com a 

liberdade. Se para alguns a experiência traumática do campo deve ser silenciada, 

outros como Primo Levi não conseguem parar de falar sobre ela, só isso o deixa em 

paz. O testemunho é o “resto” (Agamben, 2008: 160), aquilo que sempre resta da 

destruição da humanidade. Fruto da impossibilidade de testemunhar completamente 

o que foi Aushwitz, pois somente os “muçulmanos” e mortos o poderiam, o 

testemunho tem a razão de ser na integração daquele que não pode dar 

testemunho. O sobrevivente e o morto, no testemunho, são inseparáveis.  
chegou num momento que eu dizia que eu não aguento mais esse negócio 
de dar entrevista sobre o período da ditadura. Esse negócio já faz muito 
tempo, é bom a gente virar a página. Mas, quando eu comecei a perceber 
que ainda tem gente dizendo que ditadura pode ser solução, aí eu disse: 
“Não, então a página não pode ser virada não”. Quer dizer, pra mim, 
enquanto houver uma pessoa, um brasileiro, enganado sobre a 
possibilidade de a ditadura ser solução e não de ser um grande problema, 
eu dou entrevista até ficar bem velhinho, eu converso, eu falo, eu conto 
história, porque pra mim não pode se deixar de contestar coisas deste tipo. 
Portanto, quando eu recebi o convite de vocês, eu disse: “Vou lá, não tem 
nem o que contestar não...” (João de Paula) 

 
O meu objetivo é compreender como se deu a transformação da experiência violenta 

da ditadura em memória, no sentido da relação entre violência e subjetividade no 

testemunho (Das, 2011: 39), investigando o trajeto de batalhas que essa memória 

atravessou até se desdobrar em depoimento da Comissão, para depois me ater 

sobre os campos de disputas internos na memória estudantil. Perguntei-me quais 

são os valores simbólicos em jogo na composição das lembranças e os sutis 

conflitos simbólicos travados entorno das figuras do herói e da superação da 

experiência de sofrimento. 
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MEMÓRIA ESTUDANTIL NA HISTÓRIA 
No início da década de 1960, os estudantes já estavam mobilizados nas lutas 

pela representação estudantil paritária na chamada “Greve do 1/3”, na luta dos 

excedentes que obtinham nota para entrar na universidade, mas não havia vagas 

suficientes, e pela reforma universitária. Valton Miranda, que entrou na UFC em 

1957 no curso de Medicina e integrava o PCB, disse que na “Greve do 1/3” se uniu 

com outros alunos para sabotarem o curso de Agronomia por não apoiar a greve. Lá 

eles pegaram os equipamentos da imprensa universitária que tinha se posicionado 

contra os estudantes, o que envolveu render o vigia com armas em punho. Isso nos 

mostra que os estudantes já tinham uma postura contestatória. 

Contudo, não é comparável as manifestações estudantis antes e depois do 

Golpe, pelo fato de não haver a ameaça de repressão iminente: 
antes de 64 tudo era legal. O reitor Martins Filho dava dinheiro pra gente ir 
para o congresso da UNE, o Hélio Leite, que era o presidente do DCE na 
época, distribuía [o dinheiro dado]. Quer dizer, arranjava vagão pra gente 
fazer arte política lá pelo interior. Nós tínhamos um clima de liberdade, tudo 
que você queria tinha. (Francis Vale) 

 
 Logo após o golpe, os militares realizaram a “Operação Limpeza” (Motta, 2014: 23). 

Políticos perderam cargos, professores ditos comunistas foram expulsos, pessoas 

ligadas a João Goulart foram perseguidas e sindicatos sofreram a imposição de 

interventores. A UnB (Universidade de Brasília), símbolo da nova universidade 

brasileira e criada por apoiadores de Jango, foi invadida e sofreu interferência direta 

na reitoria com poucos dias de regime e foi diversas vezes sitiada. No Ceará, 229 

pessoas sofreram expurgos logo após o golpe, principalmente políticos ligados a 

Jango (Farias, 2007: 55). 

Na UFC, os diretórios acadêmicos sofrem a imposição de interventores e 

professores são expulsos da universidade. O professor José de Santos Serra da 

Medicina, o Professor Miguel Cunha da Química e o professor Milton (Miltofe) da 

Física saem da universidade e vão dar aula no cursinho preparatório para o 

vestibular no Colégio Castelo. No cursinho eles são professores de Helena Serra 

Azu, Manoel Fonsêca, Francisco Monteiro (Chico Passeata) e Marco Penaforte. 

Sobre o contato com esses professores expulsos com o golpe, Helena avalia a 

relevância para sua militância política: 
eu acho que eles jogaram um papel importantíssimo. Eram professores que 
tinham sido expulsos da universidade e que estavam lá junto a esse 
cursinho [...] eles discutiam tanto preparar a gente para o vestibular como 
discutiam muito a questão política. E fizeram assim a cabeça da gente no 
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sentido de ganhar uma perspectiva de luta mesmo, né? Eu achei que foi 
muito importante. 

 
Esse trecho remete a uma tentativa de dar explicação para a militância política. O 

início dos depoimentos foi marcado por essa elaboração de um “mito de origem” do 

posicionamento de esquerda. Para aqueles que militaram na Ação Popular (AP) 

esteve muito presente a figura da Igreja e as entidades da juventude católica como a 

JEC (Juventude Estudantil Católica) e a JUC (Juventude Universitária Católica).  O 

PCdoB era famoso por fazer do ME não só espaço de discussão política, mas 

também de representação estudantil, voltando-se para questões cotidianas da 

universidade como o restaurante universitário, atraindo muito dos estudantes e se 

tornando a principal força estudantil em 68 no Ceará.  A participação em órgãos 

estudantis secundários também é lembrada, tais como as eleições para grêmios 

estudantis e o CESC (Centro dos Estudantes Secundários do Ceará). Ridenti (2010: 

142) elenca a frustração das classes média ascendentes com os governos 

populistas como um dos impulsionadores da grande mobilização estudantil. 

O aprofundamento do debate político que se tornava cada vez mais acirrado 

no início da década de 1960 cobrava um posicionamento político claro. De que lado 

você está? Disputas nacionais e internacionais eram travadas nos microespaços. A 

escolha do voto na tão lembrada eleição de 1968 para o DCE não era simplesmente 

pela representação estudantil: era votar num partido agregado com seus 

posicionamentos de como analisar a realidade brasileira e qual deve ser o caminho 

da revolução. Estudantes se reuniam para discutir diversos assuntos da política 

brasileira e mundial, acompanhado de discussões teóricas profundas em trocas 

permanentes de pensamentos e posicionamentos.  

A vivência política não se limitava a decidir de que lado estava. Edson Pereira 

diz que deve ao PCB sua disciplina não só partidária e ideológica, mas nos seus 

estudos e na vida, pois até hoje se considera pontual graças ao partido. O militante 

modelo é aquele que é convicto de seus princípios ideológicos e cumpre com suas 

obrigações de estudante, como valorização da imagem do partido: 
A gente tinha como meta ser bons alunos para dar exemplo também. A 
gente tinha que se mexer para dar conta do movimento estudantil e das 
tarefas. Eu me lembro que o pessoal copiava as coisas e de noite ia lá para 
casa para fazer sínteses para na hora do exame final conseguir passar. 
(Ruth Cavalcante) 

  
As discussões antes e logo após o golpe estavam em torno das novas diretrizes a 

serem tomadas pela esquerda. Luís Carlos Prestes, líder maior do Partidão, dias 
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antes do golpe dizia ser impossível a derrubada de João Goulart, pois os militares e 

a burguesia nacional eram democráticos. Era tempo de críticas ao modelo 

burocrático da URSS e por suas intervenções militares de caráter imperialista. 

Surgiam alternativas de esquerda em Cuba, na Argélia e na China. Acima disso, 

aponta Gorender (2014), havia um sentimento de revolta pela inoperância da 

esquerda frente a tomada de poder dos militares. Era momento de agir. 

Em outubro de 1964, passado o primeiro afã repressivo, os militares iniciam o 

processo de se acomodarem gradualmente ao poder. A ditadura ainda estava 

desestruturada e convivia com instituições liberais, como o parlamento, e a 

preocupação com a opinião estadunidense moderava o regime. Castello Branco 

controlava razoavelmente as forças mais radicais dos militares e lhes dava a “válvula 

de escape” dos Inquéritos Policiais-Militares (IPM’s) (Motta, 2014: 50), que era um 

mecanismo já existente que foi adaptado para processar suspeitos de comunismo 

contornando a legalidade. Em outras palavras, foi uma ferramenta para o regime agir 

como bem entendesse, processando acusados sem necessitar de provas ou 

possibilidade de habeas corpus. 

Costa e Silva assume a presidência em 1967 com a missão de melhorar a 

imagem da “revolução”. Uma nova constituição é outorgada e o presidente adota 

uma postura que promete mais diálogo e tolerância na busca de apoio popular: o 

único momento em que um ditador se mostrou aberto ao diálogo com as 

manifestações populares foi quando Costa e Silva recebeu os líderes da 

Manifestação dos 100 mil em 1968, apesar de não ter havido qualquer acordo. A 

ditadura se apropriou de bandeiras anteriores ao golpe, como a reforma 

universitária, e tentou modernizar o país a seu modo, autoritariamente.  

A Lei Suplicy (Lei nº 4.464/1964), que substituía a UNE e as UEE’s por DNE’s 

e DEE’s, numa tentativa de “normalizar” e controlar o ME com apoiadores do regime, 

foi um fracasso reconhecido pelo próprio governo e motivo de orgulho na memória 

dos estudantes. Dado a essa e outras falhas em controlar o ME, a tal “questão 

estudantil” foi crescendo na preocupação militar até atingir seu ápice em 1968, ano 

no qual os líderes estudantis foram os propulsores de diversas manifestações 

populares. O DCE-UFC realizou a passeata dos 20 mil em Fortaleza, uma cifra 

considerada altíssima pelo tamanho da cidade, em protesto pelo Massacre da Praça 

José de Alencar. Motta (2014: 98) demonstra a força que movimento estudantil 

obteve em 68 pelo seu “poder de veto implícito”: os militares barraram propostas, 
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como por exemplo o pagamento de prestações nas universidades públicas, por 

receio da reação estudantil tamanha era a sua importância. 
Na faculdade, a grande luta naquele momento era contra o acordo MEC-
Usaid e da reforma universitária. Essa reforma universitária, na medicina, 
teve um impacto, a meu ver, estratégico e violento. Porque ela destruiu as 
chamadas cadeiras que as pessoas cursavam um ano, e tinham cadeiras 
básicas, fundamentais, e transformou em crédito. Tudo foi segmentado. 
(Manoel Dias da Fonsêca) 

 
O acordo MEC-Usaid era uma inciativa de aproximar universitários brasileiros com 

os Estados Unidos por meio de trocas de conhecimentos técnicos de estrangeiros 

que vinham ao Brasil e financiamento de estudos nos EUA. Considerado uma 

intervenção direta do governo norte-americano, os estudantes se uniram em 

protesto ao acordo e disso decorreu o “Quebra-quebra da USIS”. Na intensificação 

das manifestações estudantis e recrudescimento do regime nessa “questão”, a 

principal bandeira se tornou a revolta contra a violência policial e a ditadura militar 

em si. No dia 24 de junho de 1968 aconteceu o que ficou conhecido como Massacre 

da Praça José de Alencar, um movimento em protesto contra a forte repressão 

acontecida no Rio de Janeiro nos dias anteriores. O “Massacre” foi repelido a bala 

de verdade. O estudante Juvenal da agronomia foi baleado, Manoel Fonseca foi 

gravemente ferido na cabeça e Bergson Gurjão Farias foi espancado ao tentar retirar 

um molotov jogado embaixo de um Fusca (a polícia havia pensado que ele estava 

pondo a bomba ao invés de tirá-la): 
Para o Movimento Estudantil Universitário na cidade, aquilo [o “Massacre”] 
significou um divisor de águas na medida em que foi a primeira grande 
repressão verificada. As ideias de uma ditadura dirigindo o país se 
confirmavam na medida em que uma manifestação pública era desta 
maneira tratada. (Maia Júnior, 2008: 93) 

 
Dois dias depois acontece uma volumosa manifestação de rua em Fortaleza, a 

“Passeata dos 20 mil” (alguns se referem como 30 mil), a maior façanha do 

movimento estudantil do Ceará. Esse momento foi de “decisão política” (ibidem: 

103), as organizações chegam ao consenso de enfrentar a ditadura militar como 

condição de sobrevivência do próprio movimento. O ME que de início estava voltado 

para pautas político-econômicas e para o ensino superior, com o aprofundamento da 

repressão toma a decisão de radicalizar sua opção de luta de oposição.  

Poucos meses depois ocorre o Congresso de Ibiúna, que terminou com 

quase 800 estudantes detidos. 70 desses estudantes são condenados à prisão 

preventiva, sendo 10 do Ceará. Proporcionalmente, num evento de escala nacional, 
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demonstra a relevância do ME cearense. Finalmente, em dezembro é decretado o 

AI-5. A repressão foi num crescente a partir das mobilizações de 68, o que muda 

radicalmente a trajetória dos estudantes. No início de 69 surge o decreto 477, 

também chamado de “AI-5 das universidades”, que dava liberdade para o regime 

expulsar sumariamente qualquer estudante, professor ou funcionário por subversão. 

A disputa se torna outra, é aberta a caça aos estudantes, que se movem 

estrategicamente na falta de entidade representativas oficiais.  

Em 1969, fechado os canais de organização estudantil, outros estudantes 

optaram pela luta armada contra a ditadura. Objeto de estudo de Airton de Farias 

(2007), a luta armada no Ceará se deu fundamentalmente com a ALN e o PCBR, 

com diversas ações de expropriação em 1970. A repressão se encontrava 

totalmente perdida, sem reconhecer ainda as ações como políticas. Porém, no 

“Caso de São Benedito”, a luta armada começa a cair e a OBAN e a Polícia Federal 

se articulam em Fortaleza. Rapidamente a ALN e o PCBR são destruídos, com 

inspiração em Sergio Fernando Paranhos Fleury que vem para o Ceará em 1971. 

Valter Pinheiro, que foi integrante do PCBR, foi torturado e quase morto em 1971 no 

que foi chamada de “Casa dos Horrores”, local de tortura do DOI-Codi. Em 1974, 

com a luta armada já inexistente e as organizações destroçadas, os aparelhos 

repressivos precisavam gastar energia punitiva em alguém, o que sobrou para 

velhos militantes do PCB que estavam já distantes da vida política. Walmick Vieira, 

que já era professor universitário de Física e não militava há anos, foi preso nesse 

ano sob suspeitas de subversão. Era preciso prender quem quer que fosse. 

No seu trabalho A Memória Coletiva, postumamente publicado em 1950, a 

memória é tida como uma construção de um indivíduo que se utiliza das referenciais 

sociais, ou seja, a memória é dependente das relações grupais que o sujeito tem ao 

seu redor: “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, 

que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar 

mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios” (Halbawachs, 

1990: 51). Seguindo o esquema durkheimiano, o autor concebe a memória coletiva 

como exterior aos indivíduos e coercitiva. O grupo faz pressão para a memória 

individual se encaixar na memória coletiva, o que dá coesão social pelo 

compartilhamento de memórias em comum, acontecendo assim a criação de 

identidades nacionais e de grupo. A lembrança para Halbawachs é produto do que 
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foi reforçado socialmente, isto é, a memória é individual é socialmente produzida, a 

identidade individual é reflexo da memória coletiva.  

Contrapondo-se ao pensamento de Halbawachs, Michel Pollak (1989: 3) 

critica esse modelo que “acentua as funções positivas desempenhadas pela 

memória comum” sem levar em conta os aspectos de dominação e violência 

simbólica (Bourdieu, 2011: 221) contidos nela. Na perspectiva de Pollak, a memória 

coletiva é destruidora, uniformizadora e opressora. O resultante dessa opressão é a 

memória subterrânea, que subverte a memória coletiva silenciosamente. Onde antes 

havia a harmonia, em Pollak passa a existir a disputa e o conflito, e os seus objetos 

de estudo são aqueles em que há memórias em competição. 

O “trabalho de enquadramento da memória” (idem, 1992: 6), que é a 

coerção da memória coletiva, tem seus furos revelados pelo método voltado para a 

história individual: 
o procedimento inverso [ao da história oficial], aquele que, com os 
instrumentos da história oral, parte das memórias individuais, faz 
aparecerem os limites desse trabalho de enquadramento e, ao mesmo 
tempo, revela um trabalho psicológico do indivíduo que tende a controlar as 
feridas, as tensões e contradições entre a imagem oficial do passado e suas 
lembranças pessoais (idem, 1989: 12) 

 
 A história oral permite à memória subterrânea mostrar que permanece viva apesar 

do silenciamento imposto. Adentrar nas “zonas de sombra, silêncios, não-ditos” das 

memórias marginalizadas é o modo de visualizar a memória oficial como 

estabelecida numa relação de forças e de dominação. O “não-dito” e o silêncio 

passam a ser formas de resistência e negociação com o trabalho de 

enquadramento, e a memória subterrânea se perpetua pelas estreitas redes 

familiares e de amizade, “esperando a hora da verdade e da redistribuição das 

cartas políticas e ideológicas” (ibidem: 5). 

Danyelle Gonçalves (2006) investigou as lutas simbólicas envolvidas nos 

atos de reparação promovidos pelo Estado brasileiro aos anistiados. A autora 

analisa os relatos da Comissão Wanda Sidou no seu aspecto estratégico dos 

postulantes em convencer a essa comissão seu merecimento e passar para a 

condição de restituído pelo Estado (idem: 109) financeiramente e simbolicamente. 

Na tentativa de convencimento, os relatos mobilizam diversos valores simbólicos das 

vítimas, como ter marcas físicas ou psicológicas das sevícias, ter tido sempre 

comportamento honroso, mesmo preso, e possuir “virtudes” humanas gerais. 

Gonçalves (idem: 200), atentou para as brigas internas por reconhecimento sobre os 
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atos reparatórios, chegando a uma gradação moral de merecimento: os que foram 

mortos estão no topo, pelo exemplo de firmeza ideológica, e aqueles que optaram 

pelo exílio em países de primeiro mundo são vistos como covardes que optaram 

pelo caminho mais fácil. José Gerardo Vasconcelos (1997), em sua tese sobre 

memória de ex-militantes políticos no Brasil autoritário, a partir de Pollak trabalha os: 
conflitos simbólicos internos, organizados em torno de várias concepções 
de memória. Temos então: a memória heroica do militante, a memória 
ressentida da família ou a memória envergonhada do delator, passando, 
assim, a constituir nova disputa mnemônica no próprio campo da memória 
subterrânea. (idem: 20) 

 
O papel do herói para Vasconcelos é aquele que mantém o sonho da revolução vivo, 

sustentando assim a memória dos ex-militantes. A máxima consagração que obtém 

o herói é ter sido morto pela ditadura sem se render às torturas ou às perseguições. 

É nesse sentido que Carlos Marighella e Carlos Lamarca são símbolos do que deve 

ser o revolucionário e, no caso do Ceará, o Bergson Gurjão Farias e José Duarte, 

preso diversas vezes e sempre calmo e convicto da posição política (Vasconcelos, 

2000: 114). 

Os ex-estudantes formam um grupo consideravelmente homogêneo. 

Advindos da classe média que nasceu no interior e veio para Fortaleza, foram 

possuidores de capital cultural suficiente para ingressar na universidade na década 

de 60, que era um espaço restritivo na época:  
nós, como éramos de classe média, conseguíamos nos mobilizar com mais 
facilidade, claro, então a gente tinha mais mobilidade, até porque nós 
éramos também de classe média. Na época a universidade era muito 
elitista, né? não tinha pobre na universidade. Raro. (Inocêncio Uchoa)  

 
Alguns são casados entre si (Helena Serra Azul e Chico Monteiro, João de Paula e 

Ruth Cavalcante, Manoel Fonseca e Iracema Serra Azul, Machado e Cacau) ou com 

relações familiares próximas e de longa amizade. São, basicamente, de origens 

sociais semelhantes. Esses pontos permitem falar de uma memória coletiva dos 

depoentes, não só no sentido do passado ter sido compartilhado, mas também pela 

incorporação de semelhantes formas de elaborar o passado no que diz respeito à 

crítica do regime ditatorial e da importância pessoal e política do ME. 

Nenhum dos 27 testemunhos falou delatou informações para a repressão que 

prejudicasse alguém, mesmo sob tortura. Mas isso não era tratado como uma 

façanha a se orgulhar. É tido como elementar de qualquer resistente à ditadura 

merecedor de respeito, é o “papel do revolucionário”. Ninguém se arrependeu de ter 
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participado de movimentos de resistência, considerado momento importante para a 

História. Os ouvidos na Comissão fazem parte do lado vencedor da batalha perdida 

contra a ditadura. Entretanto, na harmonia expressada nos depoimentos há 

rachaduras que agora tentarei analisar. 

A construção da imagem do herói não ocupa unanimemente o espaço da 

memória, havendo movimentos de crítica e desilusão com o passado. Assim reflete 

Oswald Barroso, após relembrar sua participação na fuga de Ruth Cavalcante do 

Hospital Militar onde estava presa, já depois do AI-5 (um tema muito lembrado e 

exaltado): “Então a gente achava que era muito engenhoso, espirituoso, conseguir 

uma fuga dessa... nesse tempo era uma ilusão muito grande. Eu achava, [ou 

melhor,] porque a gente se achava muito forte, muito poderoso, muito capaz de fazer 

as coisas”. José Machado ironizou por diversos momentos a ilusão da luta armada 

que o PCBR e a ALN alimentava, pois a luta diante de uma força imensamente mais 

poderosa era considerada ou loucura ou abnegação. A crença no partido e na 

revolução passou por críticas e desilusões: 
Eles achavam que a gente tinha que ir para o campo, era o modelo maoísta. 
Sabe para onde a gente foi? O Vale da Ribeira, que saia bala até de dentro 
das árvores, onde estava o Lamarca. O lugar mais perigoso do país, porque 
o partido queria fazer uma guerrilha ali e outra no Araguaia. Ali onde estava 
o Lamarca. Aí nós fomos para lá, para o Vale do Ribeira, eu e o João. 
Ficamos lá um ano, e foi quando entramos em contradição: “isso não tem 
sentido!” De um companheiro para o outro você tinha que andar quase um 
dia, isolado... aquela loucura! João disse: “tais vendo que isso não tem 
fundamento?” (Ruth Cavalcante) 

 
Depois de romper com a guerrilha no campo, Ruth e João de Paula partem para o 

exílio no Chile e após o golpe de 1973 partem para a Alemanha. Quando ouvi seu 

depoimento, ainda não havia lido a tese de Gonçalves. Segundo ela (2006: 196), 

não há mérito nenhum em “comer o amargo caviar do exílio” para os anistiados. Por 

diversos momentos Ruth oscilou entre os benefícios da experiência de estudar e 

viver na Alemanha e os prejuízos e sofrimentos de estar no exílio: 
Por exemplo, o exílio, muitas vezes as pessoas veem o exílio apenas como 
um ganho. É um ganho, porque você terminar um curso na Alemanha, você 
ter chance de conhecer vários países, mas você perder a vinculação com a 
sua pátria [...] É doloroso. [...] desde a clandestinidade até o exílio, você 
perde tudo isso, e depois para recuperar... (Ruth Cavalcante) 

 
Nessa passagem Ruth deixa claro que o exílio só veio depois da experiência da 

clandestinidade e de ir para a guerrilha rural, pensada como sem sentido e 

abandonada. O sofrimento do exílio é sim legítimo e deve ser considerado. É algo 

que só quem passou pode entender, desautorizando as críticas de ter sido a opção 
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mais fácil. Ruth está, portanto, na disputa subjetiva por reconhecimento da sua 

história.  

A proposta de Axel Honneth para a filosofia social é “um conceito de luta 

social que toma seu ponto de partida de sentimentos morais de injustiça, em vez de 

constelações de interesses dados” (2003: 255). No caso dos ex-estudantes, a 

experiência da tortura feriu a dignidade, a perseguição repressiva feriu o sentimento 

de pertencimento a uma coletividade jurídica e a difamação pública ofendeu a 

autoestima. A luta, portanto, é por respeito e estima social, isto é, por 

reconhecimento.  

Pedro Albuquerque no seu depoimento diz que foi para o Araguaia com sua 

mulher grávida sem ter conhecimento de estar indo preparar a Guerrilha. 

Desesperou-se e optou por abandonar o partido e a guerrilha, pois considerava um 

suicídio, seria entrar numa guerra perdida. A sua saída do PCdoB foi conturbada, 

porque alguém com conhecimento do Araguaia fora dali podia ser preso e revelar o 

que estava sendo arquitetado. Apesar de Pedro ter deixado claro o quanto foi 

problemática o abandono da guerrilha, enfrentando forte resistência do partido, 

somente na tese de Vasconcelos (1997) eu soube que Pedro é considerado por 

outros militantes como um “covarde”, aquele que abandonou o Araguaia, estudado 

por Vasconcelos como um exemplo da “memória envergonhada”, alvo de acusações 

do assassinado líder do PCdoB, Pedro Pomar. Gorender fala que Pedro 

Albuquerque foi um delator. Esse aspecto foi subtraído do seu depoimento. 

Falar daqueles que teriam cooperado com o regime é um pêndulo entre 

realizar a denúncia e tentar preservar quem demonstrou “fraqueza”. Zito pede para 

desligar o gravador quando vai revelar o interventor posto pela ditadura no CESC, 

pois ele teria pessoalmente pedido para não falar mais nisso, porque era um grande 

mal-entendido (ele teria aceitado a intervenção para manter o CESC para não cair 

nas mãos de alguém realmente apoiador da ditadura). Há os temas considerados 

tabus. Uma das figuras que só apareciam nas sombras era a de Telmo4. Falar dele 

era desconfortante, momento de reticências e tom de voz baixo. Mesmo que José 

																																																													
4 Foi estudante de Química da UFC e militou na ALN. Sua história é nacionalmente conhecida, por 
exemplo: “O delator quer dinheiro”, matéria sobre Telmo na revista IstoÉ (17/08/2012). Nessa matéria 
a irmã de Helena Serra Azul, Maria do Carmo (Cacau) defende que ele não foi torturado, e sim que 
desde o início era um colaborador, o que o coloca imediatamente no lado do “inimigo”, junto com o 
Cabo Anselmo. 
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Machado tenha o responsabilizado claramente por sua prisão5, Telmo envolve um 

engodo entre ter sido vítima ou vilão, principalmente depois que deu entrada no 

pedido de reparação na Comissão de Anistia. Ele é merecedor? Perguntam-se se 

ele pode ser considerado vilão tendo sido preso por Fleury em São Paulo e sofrido 

todo tipo de sevícias: o vilão não seria a Estado ditatorial? Simbolicamente ele 

rompeu o contrato de não rendimento à tortura. Apesar de haver um trabalho 

racional de considerar as condições por que Telmo passou, ele jamais estará 

reconhecido como um herói da resistência. Mesmo que tenha sofrido a injustiça do 

regime, ele poderia ter evitado diversas prisões (fala-se em 192 delações) e foi 

incapaz, tornando-se desmerecedor da restituição do Estado e do reconhecimento 

de seu valor como herói da resistência.  

Outro tema que se evita é as ações da luta armada e outras ações mais 

incisivas. O já falado Caso de São Benedito foi lembrado de forma tangencial por 

algum deles. Um comerciante foi morto nesse munícipio por supostamente possuir 

uma lista dos militantes da ALN que iria dar à polícia. Praticado o “Justiçamento”, 

descobriu-se que a motivação para o crime havia sido pessoal (supostamente o 

comerciante havia abusado da filha de quem fez a denúncia à ALN), o que nunca foi 

provado nem uma nem outra versão. Farias (2007: 181-198) propõe uma análise do 

caso que leve em conta o despreparo da luta armada e o sentimento de paranoia. 

Outro exemplo de escamoteamento de ações foi o “Quebra-quebra da USIS” ainda 

no período de lutas estudantis. Maia Júnior (2008: 229-242) analisa os pormenores 

dessa passeata dita apenas em passant nos depoimentos. Interessa aqui o 

desconforto ao falar disso, pois foi uma reação violenta dos manifestantes em 

quebrar a sede da United States Information Service em 1º de abril de 1968, contra a 

morte de Edson Luís e os quatro anos do golpe, que “mancha” a memória de 68. A 

partir dela as passeatas se tornam “oficialmente” ilegais e a repressão achou 

justificativa para mais agressividade. O “Quebra-quebra” foi um erro político e uma 

vazão descontrolada, um ponto a ser evitado por lesar o ideário da luta política 

estudantil. 

 
																																																													
5 “Quando foi em 72 o Telmo caiu, caiu lá em São Paulo, derrubando todo mundo. De acordo com a 
doutora Wanda o depoimento dele era dessa altura aqui [referindo-se à quantidade de informações 
que ele ofereceu para a repressão]. Levei azar, mestre”. Já Helena Serra Azul associa de forma 
rápida o depoimento de “folhas e mais folhas” de Telmo com a prisão em massa de militantes do PC 
do B em 1972. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Gostaria de terminar este trabalho falando de Bergson Gurjão Farias. Ele 

foi estudante de química da UFC e assim é descrito por Lourival Aguiar: 
O Bergson era um cara gente boa e tudo [...] um dia ele foi olhar a 
passeata, bem intuitivamente, quando chegou lá: pau, bomba [...] soltaram 
uma molotov de lado do carro da polícia, o gás ia para de baixo do carro e 
ia incendiar o carro, aí ele pegou bobamente mais outro e foi balançar o 
carro para tirar ele do fogo, e os caras da polícia pensavam que ele estava 
balançando para botar pra cima, pra poder estourar logo. Ora, como que o 
cara ia fazer... ia explodir o carro em cima dele, se ele fosse botar, né? Ele 
estava era tirando do carro. Quando ele balançou, balançou o carro, chegou 
um cassetete desse tamanho [gesto] e abriu a cabeça dele, uma paulada 
aqui no meio da cabeça dele que ele arriou ali mesmo. Foi fratura na base 
do crânio, botaram ele lá no pronto-socorro particular [...] O Bergson ficou 
tão indignado com aquilo que ele começou a adquirir uma consciência 
maior, e aí foi ligeiro. A cada mês ele adquiria uma consciência maior. De 
forma que, em menos de um ano, o Bergson virou um militante disciplinado, 
já preparado para a guerrilha. Uma coisa assim, um foguete. Ele, um 
filhinho de papai, que só jogava basquete, gente boa, mas virou um 
revolucionário assim em um ano. Não sei se eu estou exagerando, não sei.  

 
Begson é a figura mais próxima da plenitude do herói. Inocentemente agredido 

durante o “Massacre da José de Alencar”, torna-se vice-presidente do DCE junto 

com José Genuíno, tem a prisão decretada no Congresso de Ibiúna a revelia e é 

processado pelo Decreto 477, sendo expulso da universidade. Empurrado para a 

clandestinidade, é um dos arquitetos da Guerrilha do Araguaia e uma de suas 

primeiras vítimas. Recentemente se tornou o primeiro desaparecido no Araguaia a 

ser reconhecido por DNA.  

Alvo de violência policial durante manifestação popular, líder estudantil 

importante, preso ilegalmente, persistência em lutar na clandestinidade, foi para a 

guerrilha e a morreu nas cruéis mãos da repressão. Sua radicalização é fruto da 

truculência policial, justificando a sua ida para a guerrilha como única opção 

possível, e não por um “espírito violento” ou terrorista, como a ditadura tentou fazer 

acreditar. Bergson também sintetiza os crimes do regime militar, que desperdiçou 

jovens talentosos que não tiveram outra opção senão lutar contra a ditadura. Se “o 

crime aproxima as consciências honestas e as concentra” (Durkheim, 2010: 75), 

Bergson é constantemente relembrado e atualizado como fator de pertencimento à 

memória da resistência. No seu relatório final, enviado para a CNV, a Comissão da 

Verdade das Universidades do Ceará escolheu o caso de Bergson para exemplificar 

a repressão no estado. 
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