
 A história dos terrores da ditadura brasileira nos foi contada em tom de 

fantasmagoria, quando não reduzida ao silêncio e ao tabu ou, pior ainda, negada. Isso 

não é de forma alguma um fenômeno inédito ou estranho. A criação da narrativa 

histórica e o reconhecimento de verdades são processos que resultam de uma luta 

entre opressor e oprimido, em que o primeiro tem extensiva vantagem através do 

domínio político e econômico. A máquina ditatorial brasileira empreendeu um 

elaborado processo de apagamento institucional de imagens que retratassem os 

abusos por ela cometidos, ao mesmo tempo alimentando o medo dessas violências no 

imaginário social como forma de repressão. Márcio Seligmann-Silva diz que essa 

ausência de imagem de torturas é parte do buraco negro de nossa memória da 

violência da ditadura (SELLIGMAN-SILVA, 2009, p. 317). Soma-se ao apagamento o 

peso do trauma das vítimas num cenário de transição que não empreendeu grandes 

esforços para que suas narrativas fossem ouvidas.  

 Numa cultura de amnésia, muitos sobreviventes optam pelo silêncio como 

reação à indizibilidade do sofrimento vivido e presenciado. Michael Pollak discorre 

sobre a opção das próprias vítimas de não falar sobre o vivido, por sentirem que 

qualquer expressão reduziria a gravidade da violência vivida, ou mesmo que suas 

narrativas atuariam como ficcionalização do terror, eufemizando a carga de verdade 

da experiência ditatorial. Pollak vai além e afirma que é como se esse sofrimento 

extremo exigisse ancoragem numa memória muito geral, a da humanidade, uma 

memória que não dispõe nem de porta-voz nem de pessoal de enquadramento 

adequado (POLLAK, 1989, p. 14). É de fato muito desafiador encontrar um suporte 

para memórias de tamanho sofrimento, a história ditatorial é permeada por não-

imagens e silenciamentos, e a tentativa de estabelecimento do que Pollak chama de 

memória da humanidade pode ser entendida como o próprio projeto de cultura de 

direitos humanos. A verdade é que toda tentativa de estabelecimento dessa 

memória/cultura é frustrada: não há reparação ou justiça possível para o sofrimento 

inimaginável vivido por vítimas da ditadura. Mas é nessa insistência que está o mínimo 

que podemos oferecer para os sobreviventes: esforços para que a verdade seja 

validada pela História. 

 Após mais de duas décadas de iniciativas tímidas no estabelecimento de 

políticas de transição por parte do governo brasileiro, a Comissão Nacional da 

Verdade foi instituída em 2011 pela presidenta Dilma Roussef. O relatório final da 

Comissão foi entregue em 2014 e não coincidentemente vemos expressiva 

popularização da ditadura como tema no meio artístico e acadêmico. Vemos 



finalmente ganhar corpo o arquivo da ditadura brasileira, e por consequência a sua 

análise, cuja importância é ressaltada por Foucault:  

A análise do arquivo comporta, pois, uma região privilegiada: ao 
mesmo tempo próxima de nós, mas diferente de nossa atualidade, 
trata-se da orla do tempo que cerca nosso presente, que o domina e 
que o indica em sua alteridade; é aquilo que, fora de nós, nos 
delimita. A descrição do arquivo desenvolve suas possibilidades (e o 
controle de suas possibilidades) a partir dos discursos que começam 
a deixar justamente de ser os nossos; seu limiar de existência é 
instaurado pelo corte que nos separa do que não podemos mais dizer 
e do que fica fora de nossa prática discursiva; começa com o exterior 
da nossa própria linguagem; seu lugar é o afastamento de nossas 
próprias práticas discursivas. Nesse sentido, vale para nosso 
diagnóstico. Não porque nos permitiria levantar o quadro de nossos 
traços distintivos e esboçar, antecipadamente, o perfil que teremos no 
futuro, mas porque nos desprende de nossas continuidades (...) 
(FOUCAULT, 2008, p. 149).  

Em Araguaia vemos o arquivo da Guerrilha ser criado, analisado e ressignificado.  Seu 

corpo imagético se sustenta tão bem quanto é possível no tecido da memória de um 

período tão trágico da nossa História. Desse lugar tão sensível, desperta alteridade 

pelas pessoas e seu passado, invoca uma compreensão da Guerrilha do Araguaia e 

da história da ditadura militar e da luta por Direitos Humanos no Brasil muito diferente 

da que nos é transmitida através das fontes tradicionais e/ou escritas de 

conhecimento. Por esses motivos, é uma tarefa delicada abordá-lo através de 

palavras, e aqui me arrisco a fazê-lo a partir de alguns de seus aspectos.  

 Grande parte das fotos que compõem Araguaia são fotos em/de casas, e esse 

é um dos seus aspectos mais icônicos. Diz muito sobre o processo de criação desta 

obra, contando a história de como a artista se aproximou destas pessoas e escutou 

suas histórias e de como estas pessoas abriram suas portas e memórias. As fotos dos 

exteriores destas casas, dispostas lado a lado, são reunidas esteticamente e 

constroem uma vizinhança imaginária em que a fotógrafa foi recebida, lugar que não é 

retratado como um cenário de guerra, mas como um lugar de memória e resistência, 

onde estas pessoas lutaram para reconstruir suas vidas, profundamente afetadas 

pelas consequências da Guerrilha. Em seu livro A Invenção dos Direitos Humanos, 

Lynn Hunt aponta que a arquitetura residencial como entendemos hoje surgiu no 

século XVII na França e foi substancial para a mudança na concepção de respeito à 

intimidade, que teve um papel essencial na própria gênese do conceito de direitos 

humanos. Ao trazer-nos as imagens de casas, lugares concebidos para que seus 

moradores se sintam protegidos e se permitam ser vulneráveis, a artista encontrou 

uma maneira pungente de expressar a gravidade e intensidade do sentimento violação 

sofrido por estas pessoas. Da mesma forma, nas imagens que retratam lugares em 



que se deram as batalhas, vemos mato, natureza exuberante e selvagem e 

incontrolável como alegorias à memória que resiste às tentativas de apagamento 

institucional. 

 Nos retratos, a apreensão da alteridade é mais direta e intensa: somos 

colocados frente a frente com estes camponeses, cuja pungência dos olhares remete 

profundamente ao que Lévinas chama de epifania do rosto. Segundo o autor, pelo 

rosto desperta-se um pensamento de não indiferença pelo outro- a face tem o 

potencial de relembrar-nos da mortalidade do outro, e essa mortalidade concerne ao 

Eu, como se a indiferença do eu o tornasse cúmplice, e assim tivesse que responder 

por essa morte do outro, não deixá-lo morrer só. Esse fenômeno evoca uma chamada 

à responsabilidade do eu pelo outro, um vínculo de apreensão sensível e não jurídica.  

 Em todos os retratos, a presença do único objeto trazido de fora, pela 

fotógrafa: o véu. É forte a simbologia dos camponeses posando sobre o véu e não 

sob, numa poética abertura deste sofrimento por tanto tempo encoberto. O mesmo véu 

dá um tom teatral ao ensaio, que é poderoso por nos revelar que não há, neste ensaio, 

a pretensão de documentalidade e imparcialidade. O véu, bem como o fato dos 

retratos serem posados e não espontâneos, reflete uma fotografia que sabe não ser 

capaz de reescrever a história sozinha, mas que oferece um vislumbre do que foi 

obscurecido, do que deveria ser visto, uma miragem de justiça que nunca será 

plenamente efetuada, mas cuja visibilidade pode impedir, ou no mínimo desacelerar, a 

continuidade da injustiça. Também representa uma fotografia comprometida a se 

reinventar como arte contemporânea no sentido de reparar a dívida moral criada pelo 

fotojornalismo predatório, agressivo, massificado e sem compromisso ético 

desenvolvido a partir da Primeira Guerra Mundial, que gerou uma proliferação de 

imagens de sofrimento que acabaram contribuindo para a banalização do sofrimento e 

para a criação de um tabu da temática dos direitos humanos na fotografia. 

Outra intensidade deste ensaio reside da centralização dos retratados, 

afirmação simbólica de seu merecido protagonismo. O retrato frontal “é próprio de uma 

cultura popular campesina. Para os integrantes dessa cultura, posicionar-se 

frontalmente no centro da imagem significa apresentar-se ao outro sob o melhor 

ângulo, num movimento psicológico no qual o respeito e auto-respeito caminham 

paralelos.” FABRIS, 2004, p.43. A escolha de utilizar o mesmo enquadramento e 

elementos visuais semelhantes em todos os retratos, bem como nas fotos do exterior 

das casas, também é bastante poderosa por evocar uma característica inerente a 

todas as imagens: a repetição. Essa escolha estética não apenas nos diz que a 



violação se repetiu na vida de todos os camponeses retratados, mas que o fato da 

ditadura militar se situar no passado não nos protege de futuras violação por parte do 

Estado: elas são sempre possíveis. Essa consciência é despertada pelo que Agamben 

chama de poder de repetição das imagens: 

Nos perguntamos: “Como isto foi possível?” – primeira reação –, mas 

ao mesmo tempo compreendemos que sim, tudo é possível, mesmo 

o horror que nos fazem ver. Hannah Arendt definiu um dia a 

experiência final dos campos como o princípio do “tudo é possível”. É 

também nesse sentido extremo que a repetição restitui a 

possibilidade. (AGAMBEN, 1998, p. 69). 

 

 Forças políticas conservadoras no Brasil se valem do apagamento efetuado 

pela máquina ditatorial para perpetuar um dos mais aterrorizantes fenômenos da 

política atual: o golpismo. Perante a tal ameaça, Sobre o Véu da Guerrilha nos atinge 

de forma ainda mais intensa: estas imagens nos atravessam em sua urgência. Susan 

Sontag, em sua obra Diante da Dor dos Outros, afirma que, existindo um contexto 

apropriado para o sentimento e a atitude, a fotografia pode deixar sua marca na 

opinião pública, podendo reforçar ou ajudar a desenvolver uma posição moral ainda 

embrionária (SONTAG, 2004, p. 27). O presente ensaio não apenas se situa neste 

contexto apropriado, mas se engaja ativamente em cria-lo, num ativismo artístico que 

merece ser visto tanto pela sua força poética quanto política. 
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