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INTRODUÇÃO

Primeiro clic: Thomas, em seu estúdio, começa a ampliar as fotos tiradas pela manhã. O flagrante 

de um casal aparentemente apaixonado que se refugiava em um canto isolado do parque 

converteu-se em um grande mistério. A mulher, ao percebê-lo por detrás das árvores, tentou 

de várias formas tomar-lhe o filme: quer pela violência, agarrando sua máquina e mordendo-

lhe a mão, quer pelo dinheiro, dispondo-se a pagar o que fosse necessário, quer, ainda, pelo 

próprio corpo, sujeitando-se ao modo frio e distante de Thomas se relacionar – todas sem 

sucesso. Nas ampliações, o fotógrafo passa a buscar a causa de irritação da fotografada. Aos 

poucos, percebe que a mesma olhava assustada na direção dos arbustos. Fazendo recortes da 

imagem e ampliando-os sucessivamente, acaba por identificar na trajetória do olhar da mulher 

o que parecia ser um revólver empunhado e um corpo de um homem morto sobre a relva 

(ANTONIONI, 1966). 

Segundo clic: Nenevê, perito criminal, começa a ampliar uma foto tirada há mais de vinte anos. 

Trata-se de uma imagem de Gastone, ex-militante da Aliança Nacional Libertadora, morta – 

segundo a versão oficial – em um tiroteio com a polícia. Uma lesão na região mamária, descrita 

pelo laudo do Instituto Médico Legal como tangenciamento de projétil de arma de fogo (ou seja, 

tiro de raspão), chama a atenção do perito. Fazendo um recorte da imagem e ampliando-a vinte 

vezes, Nenevê conclui que, ao invés de tiro, trata-se de uma lesão em fenda, produzida por faca 

ou objeto similar, o que requer proximidade entre vítima e agressor. O formato em meia-lua 
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demonstra que o ferimento foi produzido com o braço levantado e, provavelmente, imobilizado. 

Gastone, pois, não morreu em um tiroteio (BRASIL, 2007, p. 279).

A aproximação acima entre o filme Blow-Up de Antonioni e a atuação da Comissão Especial 

sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (doravante designada por CEMDP) pode, a princípio, 

gerar o temor da ficcionalização das violações dos direitos humanos perpetradas durante a 

ditadura militar no Brasil, cuja situação-limite seria a própria negação do estatuto de realidade 

de tais violações. Não é isso o objetivo do presente artigo – e a ciência desse risco bem 

nos serve de precaução contra tal armadilha reducionista. Ocorre, porém, que a relação da 

personagem Thomas com seu ofício abre diversas chaves interpretativas a respeito do papel 

da fotografia como testemunha ocular dos fatos.

Afinal, a “natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar” (BENJAMIN, 1994, p. 

94). Não sem motivo, no filme, enquanto o olhar natural viu o idílio, o olhar mecânico, muito mais 

potente e eficaz, viu a morte (SOUZA, 2005, p. 165). Tal distinção, porém, não decorre apenas 

de uma refinada e superior capacidade técnica de registro da câmera, mas, também, de ser a 

percepção humana das imagens circundantes uma primeira etapa do esquecimento. Por mais 

que a memória opere uma contração do real, não é possível a retenção de toda a experiência 

do presente, de tal modo que cada um dos sentidos apreende apenas aquilo que lhe parece ser 

útil, apreensões posteriormente conjugadas na constituição da representação correspondente 

(BERGSON, 1999). Haveria, pois, comparativamente ao inconsciente pulsional revelável pela 

psicanálise, um inconsciente ótico, revelado pela fotografia (BENJAMIN, 1994, p. 94).

Essa existência de uma mensagem própria e específica revelada pelas fotografias é, por diversas 

vezes, negligenciada, em razão de as mesmas serem testemunhas mudas, cujo testemunho 

dificilmente é traduzível em palavras (BURKE, 2004, p. 18). Surge, então, uma expectativa assídua 

e inadequada de que as práticas, representações e evidências em modos verbais e visuais devem 

necessariamente corresponder-se “como se fossem peças apenas apresentadas em formas múltiplas, 

mas que, ao final, se encaixarão fatalmente umas nas outras, ordenadamente, como num puzzle” 

(MENESES, 2005, p. 44). Na verdade, é bem possível que a leitura de imagens, em algum momento, 

aponte incoerências e contradições em relação às demais evidências históricas ou aos discursos 

sobre tais evidências, o que só demonstra a heterogeneidade e complexidade do imaginário social. 

Por esse motivo, a postura do observador deve ser semelhante a de Thomas: para além do 

punctum, termo consagrado por Roland Barthes e que se refere ao que na foto a justifica e 

captura o olhar de quem a vê, estar atento também ao secundário, ao irrelevante, ao ocasional, ao 

imprevisto (MARTINS, 2008, p. 55-56). Tal postura, que busca no detalhe respostas para questões 

que excedem a dimensão do próprio detalhe, contrapõe-se ao paradigma galileano, marcado 91



pela quantificação e repetibilidade dos fenômenos e, portanto, de maior carga generalizante 

(GINZBURG, 2002, p. 143-179); no campo da história, porém, em que causas são inferidas 

dos efeitos (visto que o passado, a rigor, é inapropriável) e cujo objeto de estudo normalmente 

corresponde a situações, casos, testemunhos e registros únicos, talvez seja preferível “assumir 

um estatuto científico frágil para chegar a resultados relevantes” a “assumir um estatuto científico 

forte para chegar a resultados de pouca relevância” (LEVI, 1992, p. 178). 

Aclaradas as premissas iniciais, o presente artigo, a partir do livro Direito à verdade e à memória, 

produzido pela CEMDP da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, passa a refletir sobre o 

papel desempenhado pela fotografia na reconstrução da memória da ditadura, fazendo-o de dois 

modos: primeiramente, verificando no texto indicações de sua utilização, como no caso acima 

mencionado em que Celso Nenevê lançou mão do registro fotográfico para invalidar a versão 

oficial da morte de Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão; por fim, analisando o próprio acervo 

fotográfico constante do livro, principalmente o relativo aos militantes cujas histórias de vida e 

morte são nele narradas. 

REDEMOCRATIZAÇÃO E 
MEMÓRIA DA DITADURA

As ampliações fotográficas de Thomas e Nenevê indicam, ainda, outras possibilidades de reflexão 

no campo da memória: em relação ao primeiro, o quanto de experiência silenciada pode existir 

na apreensão da realidade; quanto ao segundo, o modo como a insurgência de tal experiência 

silenciada, num dado presente, pode conduzir à (re)construção do sentido do passado. Esse 

novo sentido, porém, não necessariamente interessa à memória oficial e/ou da maioria. 

Numa realidade democrática, tanto as narrativas insurgentes quanto a tradicional realizam, 

então, um trabalho argumentativo de enquadramento da memória que, alimentando-se do 

material fornecido pela história, interpretando-o e combinando-o a diversas referências 

associadas, tem como finalidade a criação do discurso mais coerente sobre o passado (POLLAK, 

1989, p. 7-8). Todavia, em realidades totalitárias, a memória insurgente acaba sendo negada por 

meio de intimidação e medo, levando a um “desapossamento dos atores sociais de seu poder 

originário de narrarem a si mesmos” (RICŒUR, 2007, p. 455) e à manipulação da memória e do 

esquecimento. Nesse caso, o trabalho de enquadramento da memória realizado pelos grupos 

de poder atende apenas ao imperativo de justificação da sua narrativa, para que a mesma 

não seja percebida como arbitrária, injusta e violenta, mantendo, assim, seu poder simbólico 

(BOURDIEU, 1998). 92
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Postas na clandestinidade, as memórias insurgentes negadas coercitivamente pelo Estado 

e/ou pela sociedade majoritária tornam-se inaudíveis na esfera pública – no entanto, não se 

extinguem. Transmitem-se cuidadosamente nas redes capilares de comunicação, esperando a 

redistribuição das cartas políticas e ideológicas para que possam regressar ao espaço público e 

passar do não dito à contestação e à reivindicação. Nesse caso, o longo silêncio das memórias 

coletivas subterrâneas da sociedade civil dominada e/ou dos grupos minoritários não indica, pois, 

um esquecimento, mas sim a resistência que a sociedade civil impotente consegue opor aos 

excessos de discursos oficiais (POLLAK, 1989). 

Não sem motivo a redemocratização da América Latina pôs em pauta a existência de um certo 

déficit de memória, provocado, principalmente, pelo ocultamento das inúmeras violações de 

direitos humanos praticadas pelos militares e seus colaboradores durante os regimes ditatoriais. 

Surgiram, assim, várias Comissões de Verdade e Reconciliação, algumas inclusive oficiais, com 

a intenção de enfrentar criticamente o passado traumático e trazer à tona as experiências 

silenciadas de torturas, mortes e desaparecimentos políticos, a fim de repará-las não apenas 

por meio de indenizações, mas também pela apuração dos fatos e responsabilização dos 

agentes envolvidos. 

Muitas vezes, porém, a marcha desse processo de reparação das memórias tem sido marcada 

por descontinuidades, recuos e postergações. O primeiro presidente argentino eleito após 

a ditadura (1976-1983), Raul Alfonsín, é exemplo claro disso: se, por um lado, ele ordenou o 

julgamento de nove ex-comandantes das Forças Armadas, incluindo os generais ex-presidentes 

Jorge Rafael Videla, Roberto Viola e Leopoldo Galtieri, por outro, confiou a tarefa ao próprio 

Conselho Supremo das Forças Armadas; se, por um lado, criou a Conadep (Comissão Nacional 

sobre o Desaparecimento de Pessoas) ainda em dezembro de 1983, por outro, sancionou as Leis 

no 23.492/86 (Lei de Ponto Final) e no 23.521/87 (Lei de Obediência Devida) que, respectivamente, 

anistiavam os militares de todos os crimes praticados durante a ditadura, à exceção dos sequestros 

de recém-nascidos, e eximia de responsabilidade todos os militares de baixa patente por terem 

agido em nome dos princípios de hierarquia e disciplina (CUYA, 1996). 

Tais leis adiaram em uma década a discussão sobre a responsabilização dos militares. Apenas 

em 1998 o Congresso Nacional argentino as revogou, fato reforçado por duas decisões da Corte 

Suprema de Justiça da Nação: uma, de 2004, considerou a imprescritibilidade dos atos militares 

tipificados como sendo crimes contra a humanidade; outra, de 2005, declarou a inconstitucionalidade 

das Leis de Ponto Final e de Obediência Devida com efeitos retroativos (GUEMBE, 2005).

No Brasil, a primeira exposição pública e sistematizada do passado silenciado de violações dos 

direitos humanos perpetradas pelo militarismo foi realizada por iniciativa não governamental1. 93
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O Projeto “Brasil: nunca mais”, encabeçado por D. Paulo Evaristo Arns, cardeal-arcebispo de São 

Paulo, e Reverendo Jaime Wright, pastor presbiteriano, investigou secretamente, de agosto de 

1979 a março de 1985, a dinâmica de repressão da ditadura, do que resultou a identificação de 

desaparecidos políticos, algozes e métodos de tortura empregados (ARQUIDIOCESE, 1985). 

Todavia, somente com a eleição presidencial de Fernando Henrique Cardoso, ex-perseguido 

político, que a memória clandestina dos opositores ao regime militar encontrou eco no poder 

institucional, graças à aprovação da Lei no 9.140/95 – por meio da qual o Estado reconhecia 

oficialmente como mortos os que, 

detidos por agentes públicos em razão de 

participação em atividades políticas, entre 

02 de setembro de 1961 e 15 de agosto 

de 1979, tivessem desaparecido sob sua 

custódia, responsabilizando-se, assim, 

pelas indenizações devidas – e consequente 

criação da CEMDP (BRASIL, 2007). 

Posteriormente, por duas vezes o alcance 

dessa lei foi ampliado: em 2002, pela 

Lei no 10.536, passou-se a considerar 

a data de 05 de outubro de 1988 como 

termo final do período de abrangência dos 

desaparecimentos; em 2004, pela Medida 

Provisória 176, convertida na Lei no 10.875, 

os casos de morte em consequência de 

repressão policial sofrida em manifestações 

públicas ou em conflitos armados com 

agentes do poder público, bem como os 

suicídios cometidos na iminência de prisão 

ou em decorrência de sequelas psicológicas resultantes de atos de tortura praticados por esses 

mesmos agentes, também passaram a ensejar indenização. 

Nesse contexto, a atuação da CEMDP destacou-se em três frentes: reconhecimento público da 

morte ou desaparecimento dos perseguidos políticos; apreciação dos pedidos de indenização, 

bem como sua quantificação, quando devidos; sistematização de informações, inclusive 

genéticas (via banco de DNA), para o fim de futura localização e identificação dos restos mortais 

dos desaparecidos (BRASIL, 2007). Em 2007, como síntese do trabalho praticado por mais de 

uma década, a Comissão publicou o livro Direito à verdade e à memória. Causa espécie o fato 

de o livro não se centrar apenas na memória da constituição e atuação da própria Comissão, 

Em 2007, como síntese 
do trabalho praticado 
por mais de uma 
década, a Comissão 
publicou o livro Direito 

à verdade e à memória. 
Causa espécie o fato de 
o livro não se centrar 
apenas na memória da 
constituição e atuação 
da própria Comissão, 
mas, também, e com 
grande destaque, na 
memória dos mortos e 
desaparecidos políticos
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mas, também, e com grande destaque, na memória dos mortos e desaparecidos políticos. Mais 

do que atender à transparência da atuação administrativa, o livro faz uma exposição pública do 

passado, reconstruindo-o a partir dos novos parâmetros postos pelo presente.

Uma análise comparativa de dois outros relatórios de Comissões de Verdade parece lançar luzes 

sobre a questão: a argentina Conadep, embora tenha nominado quase nove mil vítimas da ditadura, 

não se preocupou em identificar as agressões sofridas por elas ou seu paradeiro, haja vista a 

previsão futura de ajuizamento de ações penais (seu relatório final foi apresentado em 1984; 

antes, pois, da promulgação das Leis de Ponto Final e Obediência Devida); em contrapartida, no 

Chile, sabendo previamente que os agentes públicos não seriam penalmente processados, em 

razão da lei de autoanistia editada por Pinochet em 1978, a Comissão Rettig se preocupou em, 

compensatoriamente, estabelecer uma verdade circunstanciada para cada uma das vítimas cujo 

caso chegou a seu conhecimento (MÉNDEZ, 2001, p. 6-7). 

Parece, pois, que, inicialmente, o livro Direito à verdade e à memória buscou cumprir a mesma 

finalidade compensatória objetivada pelo relatório chileno, já que, lançado propositadamente na 

data em que se completavam 28 anos da publicação da Lei da Anistia, sinalizou a “busca da 

concórdia” e negou a existência de qualquer “espírito de revanchismo ou nostalgia do passado”, 

pretendendo converter-se em registro para “os anais da história” (BRASIL, 2007, p. 9), pretensão 

questionável que, minimamente, atualiza o alerta do austríaco Thomas Bernhard para o risco do 

registro se converter em meio de apagamento da memória, ao invés de sua perene recordação 

(WEINRICH, 2001, p. 273-279).

Todavia, toda reconstrução crítica do passado é marcada pela contingência, haja vista a 

impossibilidade de previsão das reivindicações que se formam ao mesmo tempo em que caem 

os tabus conservados pela memória oficial anterior (POLLAK, 1989). Com efeito, um ano após a 

publicação do livro-relatório da CEMDP, o debate público sobre a possibilidade de responsabilização 

dos torturadores ganhou força. Percebeu-se que a cura do trauma social causado pela ditadura 

militar não se obtém apenas pelo reconhecimento das violações dos direitos humanos e pela 

reparação material às vítimas. Segundo Yamamoto, além desses, dois outros elementos são 

essenciais para uma superação possível do passado: a responsabilidade e a reconstrução, ou 

seja, a identificação dos culpados e a decisão pública sobre o tratamento a que fazem jus – o que 

pode incluir até o perdão (apud DAVIDOVITCH et al., 2008, p. 50). 

Voltemos, porém, ao livro em si. No primeiro capítulo, o Estado brasileiro é comparado a um 

“juiz histórico”, cuja sentença corresponde à reconstrução da narrativa do passado a partir do 

reconhecimento da impossibilidade de coexistência de versões colidentes sobre o mesmo (uma 

emitida pelos órgãos de segurança, outra pelos autores de denúncias sobre violação de direitos 95
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humanos) e a consequente opção por uma delas (BRASIL, 2007, p. 18). Ora, tanto o juiz quanto 

o historiador precisam basear suas teses em evidências. Considerando que, nesse caso, nem 

sempre é possível a obtenção de depoimentos que corroborem as denúncias, quer pela morte 

dos torturados e dos companheiros que presenciaram as torturas, quer pelo pacto de silêncio 

mantido entre os algozes, e que os documentos oficiais trazem uma narrativa questionável, é na 

identificação de contradições internas dos (e entre os) registros que repousa a possibilidade de 

desconstrução dessa própria narrativa. Nesse sentido, a contraposição de evidências verbais e 

visuais foi, em muitos casos, determinante.

A IMAGEM COMO TESTEMUNHA

A existência de fotografias dos perseguidos políticos nos arquivos dos órgãos de informação 

civis e militares do período ditatorial precisa ser, primeiramente, desnaturalizada: afinal, 

a aceitação da prática reiterada como prática natural impede uma reflexão mais consistente 

sobre a representação do perseguido político. Segundo Martins (2008, p. 23), é preciso 

ver a fotografia como uma das “grandes expressões da desumanização do homem contemporâneo, 

sobretudo porque permitiu a separação cotidiana da pessoa em relação à sua imagem”, o que 

fez com que, desde a Comuna de Paris, a polícia capturasse a fotografia do procurado, antes de 

capturar o próprio perseguido1.

No Brasil, não foi diferente. As fotos dos 

militantes eram estampadas em cartazes 

distribuídos por todo o país com os dizeres 

“Bandidos Terroristas Procurados” (BRASIL, 

2007, p. 118, 273, 274 e 276) [Figura 1]. Nos 

casos dos estudantes, muitas vezes as 

fotos eram confiscadas dos documentos 

da faculdade. Em 1980, por exemplo, Lulita 

Silveira e Silva foi à Escola de Medicina e 

Cirurgia do Rio de Janeiro à procura de uma 

fotografia de seu filho, Luiz René Silveira e 

Silva, morto na Guerrilha do Araguaia em 

1974. Encontrou apenas sua ficha escolar 

com a foto arrancada e a informação de que 

a mesma havia sido retirada por agentes dos 

1 Mesmo a criação do método de identificação pessoal por meio da análise das impressões digitais não diminuiu a importância 
policial da fotografia, na medida em que tal análise requer um apuro técnico e a prévia captura do procurado.

Figura 1 

FONTE: BRASIL, SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES, 1971
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órgãos de segurança (BRASIL, 2007, p. 242). Aliás, tal exemplo demonstra como a fotografia, para 

os parentes dos mortos e desaparecidos políticos, em muitos casos, acabou se convertendo em 

substituta da pessoa amada, redefinindo simbolicamente a ausência na recriação imaginária do 

ausente (MARTINS, 2008, p. 29): os familiares de Hiroaki Torigoe, torturado e morto em 1972, e 

cuja ossada ainda não foi localizada, até hoje guardam sua foto num pequeno oratório como forma 

de “suprir a ausência de suas cinzas” (BRASIL, 2007, p. 274).

A fotografia, porém, não se prezava apenas à captura dos suspeitos. Na guerrilha do Araguaia, a 

tropa agia de acordo com uma instrução escrita: “Os PG [prisioneiros de guerra] falecidos deverão 

ser sepultados em cemitério escolhido e comunicado. Deverão ser tomados os elementos de 

identificação (impressões digitais e fotografias)2” (BRASIL, 2007, p. 206). Ao que parece, muitas 

vezes os militares sequer conheciam a identificação dos mortos, razão por que a fotografia era 

indispensável para o registro posterior das baixas ocorridas: 

“Dower Cavalcanti, um dos militantes presos no Araguaia em 1972 que foram 
poupados, testemunhou que foi requisitado pelo general [Antônio] Bandeira para 
identificar alguns guerrilheiros mortos. Como os corpos já estavam em decomposição, 
a identificação foi realizada através de fotografias ampliadas”

(BRASIL, 2007, p. 216).

Em outras ocasiões, o registro da imagem do agonizante equivalia a um último tiro. A percepção do 

fotógrafo como alguém que age como se perpetrasse um crime já havia sido apontada por Cartier-

Bresson – somado ao fato de que “a palavra fotografar em inglês não deixa dúvida: to shoot significa 

atirar, matar, aplicar injeção, mas também fotografar e filmar” (MENEZES, 2001, p. 18). A foto, nessa 

situação, marcava uma cisão de trajetórias para a imagem (que seria arquivada) e seu referente (que 

seria descartado). Segundo Celso Nenevê, no caso do perseguido político Helber José Gomes Goulart, 

a foto anexada ao laudo necroscópico não era a de um morto, mas, sim, de um agonizante, face 

constar na mesma “um nítido rictus de dor, com vincos marcando a testa, incompatíveis com o rosto 

de um cadáver” (BRASIL, 2007, p. 348). Ora, quando a imagem da morte é feita com o referente ainda 

vivo, a fotografia antecipa o descarte do homem, extinguindo a possibilidade da prestação do socorro 

ainda tempestiva. 

Nem sempre, porém, a fotografia serviu ao limite extremo da desumanização. Em vários casos, as 

mesmas imagens que ensejaram a construção de uma narrativa oficial pelos órgãos de repressão 

guardam em si experiências silenciadas que, vindas à tona nos trabalhos desenvolvidos pela CEMDP, 

têm permitido uma reconstrução do passado a partir das demandas de justiça no presente.

2 Sabe-se que a primeira parte da instrução nem sempre era cumprida. Há diversos relatos de corpos insepultos, queimados ou 
postos em valas comuns até hoje não localizadas. 97



Tratam-se de situações que remetem 

ao paradoxo fotográfico da coexistência 

de duas mensagens: uma sem código 

(denotada) e outra codificada (conotada)3. 

Enquanto, na fotografia, a denotação 

corresponde a um análogo mecânico do 

real, a conotação comporta um plano de 

conteúdo, significantes e significados, 

que exigem uma verdadeira decifração 

(BARTHES, 1990, p. 12-13). No caso 

das imagens captadas pelos militares, 

a conotação era produzida por uma 

modificação do próprio real, obtida no 

mais das vezes pela pose do morto e 

dos objetos circundantes, artificialmente 

dispostos diante da objetiva (BARTHES, 1990, p. 17), compondo, principalmente, questionáveis 

cenas de suicídio ou tiroteio. Podem-se apontar alguns casos emblemáticos.

Caso Roberto Cietto: membro do Movimento de Ação Revolucionária, foi dado como morto em 

razão de suicídio praticado na cela do DOI-Codi4/RJ. A análise do material fotográfico pela CEMDP 

demonstrou que a versão do suicídio era insustentável, visto que Roberto estava praticamente 

sentado no chão. Além disso, as imagens mostravam sinais de violência anterior ao suicídio. Por 

fim, “outros indícios apontaram para a montagem da cena: o laudo registra que o instrumento 

usado para se suicidar foi um cordão ‘utilizado para atar coturnos de soldados’, reconhecendo ser 

um elemento ‘não comum naquele ambiente (cela de preso)’” (BRASIL, 2007, p. 103).

Caso Carlos Marighella: líder da Ação Libertadora Nacional e inimigo número 1 do regime 

militar em 1969, teria morrido dentro de um carro, após tiroteio travado com agentes do Dops5 

numa via pública de São Paulo. Após analisar a foto do militante morto, o médico legista 

Nelson Massini concluiu: 

“A posição do cadáver não é natural e sim forçada, revelando claramente que o corpo 
foi colocado no banco traseiro do veículo. Essa informação é baseada nos sinais de 

3 Barthes (1990, p. 22) alerta que, segundo certas hipóteses de Bruner e Piaget, não haveria percepção sem categorização imediata, 
ou seja, toda fotografia seria verbalizada no exato momento de sua percepção. Desse modo, não haveria propriamente um estado 
denotado, mas, apenas, graus distintos de conotação. O presente artigo, porém, cita tal debate, sem aprofundá-lo, apenas a título de 
contraponto teórico. 

4 Destacamento de Operações de Informações/Centro de Operações de Defesa Interna.

5 Departamento de Ordem Política e Social.

No caso das imagens 
captadas pelos 
militares, a conotação 
era produzida por 
uma modi cação do 
próprio real, obtida no 
mais das vezes pela 
pose do morto e dos 
objetos circundantes, 
arti cialmente 
dispostos diante 
da objetiva
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tracionamento do corpo para dentro do veículo, revelado pelas rugas da calça e seu 
abaixamento da cintura, bem como a elevação da camisa, indicando que o corpo foi 
puxado pela mesma (...) o corpo jamais teria caído para dentro do veículo na posição 
em que se encontrava (...)” 

(BRASIL, 2007, p. 109).

Caso José Milton Barbosa: membro da Ação Libertadora Nacional, embora tivesse morrido em 

tiroteio às 16h do dia 05/12/1971, em São Paulo, seu corpo só deu entrada no Instituto Médico 

Legal (IML) às 21h. O exame da foto encontrada nos arquivos do Dops/SP mostrava que “em 

pleno verão, José Milton trajava roupa pesada, com grossa japona de lã e calça de veludo, 

tendo o pescoço suspeitamente envolto em lenço ou cachecol, com a possível intenção de 

acobertar sinais de violência” (BRASIL, 2007, p. 192). Mesmo assim, a foto permitiu visualizar, 

com nitidez, ferimentos que, estranhamente, não estavam descritos no laudo – “lesões e 

equimoses no nariz, canto do olho esquerdo, queixo e testa” – e que punham em cheque a 

versão oficial de sua morte.

Caso Ismael Silva de Jesus: membro do Partido Comunista Brasileiro (PCB), teria praticado 

suicídio no 10o Batalhão de Caçadores em Goiânia/GO. Todavia, fotos de perícia localizadas em 

1991 desautorizaram tal hipótese. Ismael encontrava-se sentado junto à parede, com uma fina 

corda de persiana amarrada, por um lado, ao redor do pescoço e, por outro, em um porta-toalhas 

de louça, preso à parede. A persiana e o pequeno porta-toalhas encontravam-se intactos. Além 

disso, eram perceptíveis, no corpo do militante, sinais evidentes de espancamento: um grande 

hematoma no olho e sangue pelo corpo. A revista Veja, em reportagem da época, chegou a 

questionar a possibilidade de ocorrência de um suicídio nessas condições:

“Não é impossível, tecnicamente, que alguém se enforque nessa posição. É preciso, 
no entanto, fazer um bom esforço. A pessoa tem de amarrar a ponta de uma corda 
em ponto alto e bem firme, sentar-se, amarrar a outra ponta da corda no próprio 
pescoço, levantar-se e dar um salto acrobático para a frente. O difícil é explicar como 
o corpo vai parar exatamente sentado, encostado a uma parede, e a persiana se 
mantém intacta, como mostram as fotografias” 

(BRASIL, 2007, p. 307).

Caso Lourdes Maria Wanderley Pontes: a integrante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 

teria morrido em um tiroteio, quando a casa em que se escondia com outro militante, em Bento 

Ribeiro/RJ, foi cercada pelos órgãos de segurança. Segundo a versão oficial, a resistência ao cerco 

foi tão incisiva que a polícia se viu obrigada a utilizar, inclusive, granadas de mão para superá-

la. As fotos da perícia técnica, porém, desmentiram tanto o tiroteio, quanto o uso de granadas: 99



“o corpo de Lourdes Maria está encostado à parede, num canto da sala, encolhido atrás de um 

vaso de planta que fora usada como árvore de Natal, com as bolas de vidrilho intactas” (BRASIL, 

2007, p. 323). Embora ela tivesse sido atingida por quatro disparos, não havia marca de outros 

tiros na parede, nem formação de poça de sangue ao redor de seu corpo.

Caso Vladimir Herzog: um dos poucos casos em que a reação da sociedade civil à montagem 

de cena de suicídio, evidenciada nas fotografias divulgadas, foi imediata. Herzog era jornalista 

e entrou na lista dos visados pelos órgãos de repressão por ser suspeito de integrar o PCB. 

Atendendo a uma intimação, compareceu às 8 horas do dia 25/10/1975 ao DOI-Codi/SP. No 

mesmo dia, por volta de 15 horas, teria 

sido encontrado morto pelos carcereiros, 

enforcado com o cinto do macacão 

de presidiário, mais uma vez com os 

pés apoiados no chão, em suspensão 

incompleta [Figura 2]. “Seus companheiros 

de prisão foram unânimes em declarar 

que o macacão obrigatório para todos 

eles não possuía cinto” (BRASIL, 2007, p. 

408), o que, somado aos testemunhos de 

George Duque Estrada e Leandro Konder, 

jornalistas presos no mesmo local e que 

afirmaram ter ouvido os gritos de Herzog 

sendo torturado, acabou por desacreditar 

a versão oficial.

Nem sempre, porém, havia composição 

nos registros fotográficos feitos pelos 

órgãos de segurança. Assim, em muitos 

casos, a evidência visual denotada serviu 

para desconstruir as evidências verbais 

(tais como laudos e notas oficiais). Nas 

alegadas mortes em tiroteio, por exemplo, 

em que as fotografias do morto indicavam, 

nos pulsos, ferimentos produzidos por algemas ou fios, ficava demonstrada a rendição do 

perseguido às forças policiais em momento anterior ao da morte, comprovando, desse modo, 

a ocorrência de uma execução sumária (BRASIL, 2007, p. 325). Há situações, ainda, em que a 

ausência do registro fotográfico é que causou certa surpresa. 

Figura 2 

FONTE: VEJA NA SALA DE AULA. EDIÇÃO NO 2035, DE 21/11/2007
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No caso de Carlos Lamarca, capitão do Exército que se engajou na luta armada contra o regime 

militar, a versão oficial alegava morte em tiroteio com agentes dos órgãos de segurança. Todavia, 

no relatório da chamada Operação Pajuçara, que durante mais de quinze dias perseguiu Lamarca 

no sertão do Médio São Francisco, na Bahia, não constava nenhuma fotografia. Por isso, na 

tramitação do processo na CEMDP, levantou-se o questionamento:

“Por que não preservar, documentar, imortalizar tamanha façanha, a de ter atingido 
mortalmente o lendário capitão Lamarca, mais do que exímio atirador, arma na mão, 
morto em tiroteio? Por que não preservar para a história o momento exato em que 
foi abatido o grande mito?” 

(BRASIL, 2007, p. 181).

A partir desse estranhamento, houve intensa busca da mídia por tais imagens. Sob pressão, a 

Polícia Federal acabou entregando ao então Ministro da Justiça, Nelson Jobim, um álbum com 

fotos de Lamarca morto – o que ensejou a exumação de seu corpo e a reconstrução da narrativa 

de sua morte. 

Fato semelhante ocorreu no caso de Zuzu Angel, opositora do regime militar e mãe do 

desaparecido político Stuart Angel Jones, morta em um acidente automobilístico à saída do túnel 

Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. Depois de se chocar com o meio-fio, o carro teria sofrido uma 

mudança brusca de trajetória que o desviara da estrada, provocando diversos capotamentos. 

O fato de Zuzu estar sóbria na noite do acidente e de seu veículo ter passado por uma revisão 

completa na semana anterior pôs em dúvida a versão oficial. Valdir Florenzo e Ventura Raphael 

Martello Filho, especialistas em perícias de trânsito em São Paulo, ao analisar o laudo original, 

fizeram questão de ressaltar: “o documento é instruído com 16 fotografias, mas aparentemente, 

nenhuma delas se destinava a mostrar, especificamente, as marcas da derrapagem (28 metros) 

na pista e as marcas da atritagem nos pneus dianteiros” (BRASIL, 2007, p. 415). A ausência de 

tais informações nas fotos6, somada a estudos de trajetória do veículo e a testemunho, acabaram 

indicando que sua morte havia decorrido de um abalroamento criminoso.

A parte textual do livro Direito à verdade e à memória evidencia, pois, o quanto a CEMDP recorreu à 

fotografia para reconstruir a memória da ditadura. Mas, o que dizer do acervo fotográfico constante 

do livro, principalmente o relativo aos militantes cujas histórias de vida e morte são nele narradas? 

Apenas, por questão de método, é preciso primeiramente ressaltar que a leitura dessas imagens 

não pressupõe um olhar neutral. A análise acima da parte textual do livro já cria um saber prévio, 

6 “Em certas ocasiões, a fotografia pode auxiliar o trabalho de um historiador não pela presença de informações, mas pela sua 
ausência. Nesse caso, ao invés de uma resposta, a imagem fornece uma pergunta que leva à procura de outras fontes complementares, 
quase sempre alterando a direção dos estudos e induzindo a novas interpretações” (DE PAULA, 1998, p. 48). 101



uma nova memória do passado que recobre e dá certa espessura à atual percepção das fotografias. 

Afinal, é preciso lembrar que o texto pode produzir “um significado inteiramente novo que é, de certo 

modo, projetado retroativamente na imagem, a ponto de nela parecer denotado” (BARTHES, 1990, 

p. 21) ou, em menor medida, um significado complementar capaz de suprir o não representado, as 

lacunas da representação – a chamada “regra do etc”, segundo Gombrich (AUMONT, 1995, p. 88). 

Relativizada, pois, a objetividade da observação, passa-se à leitura das mencionadas fotografias. 

Das 500 páginas do livro Direito à verdade e à memória, 411 são dedicadas aos casos submetidos 

à apreciação da CEMDP, ordenados em razão do ano da morte ou do desaparecimento do 

perseguido político. Cada caso é introduzido por uma breve ficha biográfica, em que constam 

o nome completo do militante, filiação, data e local de nascimento, data e local da morte ou 

do desaparecimento e organização política à qual se vinculara. Nos casos deferidos, e em 

alguns dos indeferidos, tal ficha é posta ao lado de uma fotografia do morto ou desaparecido 

(ou uma imagem que lhe faça referência) [Figura 3]. Assim, no mais das vezes, vê-se a 

imagem da pessoa antes de saber-lhe a história, percebe-lhe a existência antes mesmo da 

memória de sua insurgência.

Quanto às imagens utilizadas, tratam-se, em 44,82% das situações, de retratos 3x4 dos 

perseguidos. No caso de Carlos Lamarca, aliás, a fotografia que acompanha sua ficha 

biográfica é a mesma que constava nos cartazes de “Bandidos Terroristas Procurados”, o que 

acaba promovendo uma libertação da imagem outrora capturada pelos órgãos de segurança 

e, por consequência, uma nova narrativa visual sobre o capitão guerrilheiro [Figuras 1 e 3]. 

Em outras 36,07% das situações, a visualidade dos mortos e desaparecidos se dá por meio 

de fotografias com maior interferência conotativa, em que a pose intencional do(a) modelo 

expressa, de modo consciente ou não, a idealização de sua própria imagem [Figuras 4, 5 e 6]. Em 

Figura 3 

CARLOS LAMARCA (1937-1971)
Número do processo: 038/96
Filiação: Antônio Lamarca e Gertrudes da Conceição Lamarca
Data e local de nascimento: 27/10/1937, Rio de Janeiro
Organização política ou atividade: VPR/MR-8
Data e local da morte: 17/09/1971, Brotas de Macaúbas (BA)
Relator: Paulo Gustavo Gonet Branco, com vistas de Nilmário Miranda e Suzana Keniger Lisbôa
Deferido em: 11/09/1996 por 5x2 (votos contra do general Oswaldo Pereira Gomes e Paulo Gustavo Gonet Branco)
Data de publicação no DOU: 18/09/1996

FONTE: BRASIL, 2007, P. 179
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ambos os casos, considerando que o livro 

em questão corresponde a um verdadeiro 

obituário, a “escolha de fotos que retratam 

o morto em momento da biografia pleno 

de vida”, estabelecendo um “contraste 

profundo com as datas de nascimento e 

de falecimento” (MARTINS, 2008, p. 30), 

transforma-se em eloquente discurso de 

não aceitação da morte. 

Em nenhuma ocasião, pois, utilizaram-se as 

imagens forjadas pelos órgãos de segurança 

para ratificar as versões oficiais de morte 

por suicídios ou em tiroteios. Com isso, 

nas situações em que essas eram as únicas 

imagens que se dispunha, para evitar a 

afirmação de uma narrativa visual sobre um 

determinado sentido acerca do passado que 

o registro textual pretendia desautorizar, 

a CEMDP precisou lançar mão de outros 

artifícios: fotografias de fotografias em 

documentos pessoais (3,71% dos casos) 

[Figuras 7 e 8] ou em reportagens de jornal 

Da esquerda para direita: 
 guras 7 e 8

FONTE FIGURA 7: BRASIL, 2007, P. 52. 
FONTE FIGURA 8: BRASIL, 2007, P. 66 

Em nenhuma ocasião, 
pois, utilizaram-se 
as imagens forjadas 
pelos órgãos de 
segurança para 
ratificar as versões 
oficiais de morte 
por suicídios ou em 
tiroteios. Com isso, 
nas situações em 
que essas eram as 
únicas imagens que 
se dispunha, para 
evitar a afirmação 
de uma narrativa 
visual sobre um 
determinado sentido 
acerca do passado 
que o registro 
textual pretendia 
desautorizar, a CEMDP 
precisou lançar mão 
de outros artifícios

Da esquerda para direita: 
 guras 4, 5 e 6 

FONTE FIGURA 4: BRASIL, 2007, P. 59
FONTE FIGURA 5: BRASIL, 2007, P. 407 
FONTE FIGURA 6: BRASIL, 2007, P. 153
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Figura 9

FONTE: BRASIL, 2007, P. 431

Da esquerda para direita: 
 guras 11 e 12

FONTE FIG.11: BRASIL, 2007, P. 442. FONTE FIG. 12: BRASIL, 2007, P. 115 

Figura 10

FONTE: BRASIL, 2007, P. 63

(2,12%) [Figura 9], reprodução de alguma certidão do morto ou desaparecido – de nascimento, 

casamento ou óbito (4,24%) [Figura 10] – e, em último caso, a referência de uma silhueta padrão 

em que se diferencia, ao menos, o sexo do(a) militante (8,48%) [Figuras 11 e 12]. 

Em uma única situação, a fotografia 

que acompanha a ficha biográfica 

do perseguido político apresenta-o 

morto: trata-se de Edson Luiz 

Lima Souto [Figura 13]. Estudante 

secundarista, Edson foi morto com 

um tiro disparado à queima-roupa 

no ataque feito pela Polícia Militar 

ao restaurante Calabouço, no Rio de 

Janeiro, em março de 1968. 

“Indignados, seus colegas não 
permitiram que o corpo fosse 
levado ao IML, conduzindo-o para a 
Assembleia Legislativa em passeata. 
Lá, sob cerco de polícias civis e 
militares, foi realizada a autópsia e 
aconteceu o velório” 

(BRASIL, 2007, p. 80). 

Figura 13

FONTE: BRASIL, 2007, P. 79
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Parece, assim, que a utilização no livro da imagem de Edson morto, cercado por estudantes, 

sendo velado na Assembleia Legislativa, não homenageia apenas o militante, mas, também, 

a transparência na construção da narrativa de sua morte: primeiro, a autópsia não se fez nos 

porões da ditadura, mas, sim, publicamente, sob a fiscalização da imprensa e dos próprios 

estudantes, gerando evidências verbais confiáveis; segundo, a imagem registrada não sofreu 

montagem pelos órgãos de segurança, gozando de um certo estatuto de realidade; por fim, tanto 

a fotografia quanto seu referente tiveram destino digno – uma, estampou a capa de diversos 

jornais, produzindo um dos poucos momentos de indignação pública nos anos do regime militar; 

o outro, teve direito ao sepultamento. 

Todos os mortos e desaparecidos cujos casos foram deferidos tiveram, então, direito à narrativa 

circunstanciada de sua vida e morte, acompanhada de uma imagem que lhes representasse. Em 

sentido contrário, poderia se pensar que, aos indeferidos, seriam igualmente negadas a reparação 

econômica, a narrativa do passado e a libertação da imagem. Isso, porém, não se deu em todos 

os casos. Alexandre Soares de Oliveira, como mesmo reconheceu a CEMDP, foi filiado ao Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB) e teve participação política durante a ditadura militar, tanto que sua 

ficha se encontrava nos arquivos do Dops de Pernambuco. As condições de seu assassinato, 

porém, feito por pistoleiros e provavelmente a mando do proprietário da usina em que trabalhava 

como fiscal, não teriam decorrido inequivocamente de motivação política. O caso foi indeferido e 

Alexandre teve direito apenas a uma narrativa breve e sem imagem (BRASIL, 2007, p. 449). 

João Pedro Teixeira também teve seu caso indeferido. 

Líder dos trabalhadores rurais nordestinos e um dos 

fundadores das Ligas Camponesas, João foi morto com 

cinco tiros numa tocaia montada em Sapé, na Paraíba. 

Em 1963, um ano após sua morte, decisão judicial 

concluiu que um usineiro teria sido um dos mandantes 

do crime e que, dentre os executores, contavam-se 

dois policiais. Como tais policiais agiram na condição 

de pistoleiros, sem qualquer ordem militar superior, 

o Estado não foi responsabilizado. As semelhanças 

entre as mortes de Alexandre e João são evidentes. 

Todavia, o caso do líder camponês, mesmo indeferido 

pela CEMDP, teve direito à narrativa de página inteira 

(BRASIL, 2007, p. 54-55), com respectiva imagem: o 

cartaz do filme “Cabra marcado para morrer”, dirigido 

por Eduardo Coutinho e baseado na história de João 

Pedro Teixeira [figura 14]. 

Figura 14

FONTE: BRASIL, 2007, P. 54

105



A reconstrução do sentido do passado, pois, é plenamente factível não só pela via verbal, mas, 

também, pela visual – e o livro Direito à verdade e à memória é uma evidência bem contundente 

disso. Porém, da mesma forma que não é possível se lembrar de tudo, igualmente é impossível 

narrar tudo. A narrativa, como mediadora da memória, é seletiva (RICŒUR, 2007, p. 455) e opera 

sobre um paradoxo, gerando simultaneamente inclusão e exclusão de testemunhos. Escolhas 

são feitas e elas sempre permitirão uma nova narrativa do passado por aqueles que não se 

sentirem contemplados. Essa tensão permanente entre lembrança e esquecimento converte-se, 

assim, numa constante das narrativas verbais e visuais. 

CONCLUSÃO

Depois de identificar o corpo de um homem morto nas ampliações das fotos tiradas no 

parque, Thomas, o fotógrafo de Antonioni, não consegue nenhuma escuta duradoura para 

compartilhar de sua experiência. Patrícia, esposa de seu vizinho de apartamento, não 

distingue, na foto saturada pela ampliação, a realidade vista pelo fotógrafo. Ron, seu amigo 

e editor, visivelmente bêbado e com quem Thomas encontra em uma festa, não demonstra 

qualquer interesse pelo assunto. Thomas, em seu testemunho, está só. Ao voltar ao parque 

naquela noite, verifica que o corpo ainda estava lá. Pela manhã, porém, quando retorna com 

a máquina fotográfica, já não se vê mais nada. O abatimento do fotógrafo no final de Blow-Up 

é visível, o que comumente é interpretado como fruto de suas inversões, de desejar mais a 

imagem da realidade, do que a realidade em si (MENEZES, 2001, p. 44). Porém, assim como 

a fotografia pode subverter a intenção de registro do fotógrafo, o filme, uma sucessão de 

fotogramas em movimento, impressas por luz na película, pode acabar revelando mais que a 

realidade desejada pelo diretor.

Nesse sentido, o abatimento de Thomas, após todo o frêmito provocado pela descoberta do 

assassinato, parece trazer em si um outro desvelamento: a de que o fio da memória é cheio de 

nós, espaços, lacunas, intervalos. Um fato pretérito ao qual se reporta não se relaciona per se, 

imediata e ininterruptamente, com o que lhe seja anterior e subsequente na linha do tempo. 

Há entre eles a hesitação, o frêmito, a pausa, a espera. Uma descontinuidade que somente 

se resolve pela capacidade da autonarrativa, preenchendo, assim, o vazio dos tempos inativos, 

misturando, ao tempo efetivamente vivido, um tempo posteriormente pensado que consiga dar 

um sentido pleno ao ato de recordar (BACHELARD, 1994). Nesse sentido, os registros verbais 

e visuais não são importantes per se, mas por criarem condições de emergência de uma nova 

narrativa, cada vez mais inclusiva, responsável e plural.
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Thomas, de fato, não está só. O desânimo pela percepção de que a melhor narrativa nem 

sempre é partilhada intersubjetivamente foi experimentado por muitos grupos durante o regime 

militar. Nesse sentido, reconstruir no presente o sentido do passado é se aproximar do trauma 

que marcou a história brasileira recente, compreendê-lo e superá-lo. E se muitos não vivem 

mais para narrar as violações perpetradas contra os direitos humanos, que as fotografias sejam 

testemunhas dessa realidade silenciada, um testemunho que, todos esperam, não seja mais 

necessário de agora em diante. 
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