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Acesso aos Arquivos da Ditadura: “Nem Perdão, nem Talião: 
Justiça!”

Tânia Miranda*

A memória histórica constitui uma das mais fortes e sutis formas de dominação. 
A institucionalização da memória oficial serve como legitimadora e justificadora 
do projeto político de dominação. Tradicionalmente, são os porta-vozes de grupos 
ou classe social hegemônica que contam a história do seu jeito, selecionam o que 
deve ser dito, os agentes sociais que devem ser apagados da memória social. 
Impondo a sua visão, imortalizam aqueles que serviram aos seus projetos e excluem 
líderes de movimentos de contestação e resistência. São os povos sem história. 
Os vencedores, ao mesmo tempo em que intervêm nos acontecimentos, criam as 
condições para a sua própria dominação. Procuram ocultar as permanências e as 
rupturas, as diferenças e as contradições das relações sociais, aquilo que pode 
significar ameaça à perpetuação do seu poder.

É comum destruir os apoios da memória e substituir a lembrança pela história 
oficial celebrativa, cujo triunfalismo é a vitória do vencedor a pisotear a tradição 
dos vencidos. A história geral descreve um processo único e evolutivo, marcado 
por grandes eventos, passando a ideia do progresso como direção inevitável. A 
história do Brasil apresenta uma visão olímpica de biografias nacionais definitivas 
e intocáveis.

Devemos à democracia a oportunidade de discutir a memória histórica, repensando-a 
coletivamente, desafiando o instituído. Os 50 anos do golpe civil-militar de 1964 nos 
trazem um espaço especialmente propício para ações de revisão histórica, dando 
voz à memória coletiva, tirando do silêncio importantes atores sociais, evitando 
nas novas gerações a amnésia social que tanto compromete a constituição de 
identidades individuais e coletivas.  O trabalho com a memória, e suas relações 
com a história e o tempo presente oferece chaves para releituras do passado. 

* Historiadora, Mestre em educação pela UFBA. E-mail: tania.miranda@terra.com.br
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Assegurar o direito à memória e à verdade exige uma luta sem trégua. No Brasil da 
ditadura militar, filhos e filhas desse solo foram presos, torturados, assassinados, 
“desaparecidos”, enterrados como indigentes. Tiveram a alma e o corpo violados, 
sofreram a dor indizível de ver seus filhos e filhas – até recém-nascidos – ameaçados 
nas salas de tortura. Sofreram o banimento, a separação das famílias, o rompimento 
de laços, o abandono de projetos e sonhos, o exílio interno, tornando-se clandestinos 
em sua própria pátria. Colocaram a vida em risco em nome da democracia e da 
justiça social. Os sobreviventes desse terror ainda sofrem com seqüelas físicas e 
psíquicas. A superação dos fantasmas que ainda assombram nossa história exige 
confrontá-los. Exorcizá-los, retirá-los dos lugares onde estão escondidos, nomeá-
los, responsabilizá-los. Isso nos fará avançar na direção de um resgate
pleno de nossa história recente.

Da Comissão Nacional da Verdade, das suas versões estaduais, das comissões 
e comitês criados independentemente do Estado, aguarda-se que promovam a 
abertura dos arquivos do período. Deem voz às vítimas/protagonistas, não apenas 
para contabilizar, com precisão, quantos foram presos, mortos “desaparecidos”, 
mas elucidar quando, onde, como, por quem e por ordem de quem. Será aí que 
as famílias encontrarão seus mortos e poderão, 50 anos depois, lhes dar uma 
sepultura digna. É por esse caminho que as diversas comissões cumprirão a tarefa 
histórica de jogar luzes sobre uma história que o Brasil não deve apagar da sua 
memória.

D. Paulo Evaristo Arns nos ensina: Os povos que não podem ou não querem 
confrontar-se com seu passado histórico estão condenados a repeti-los.
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Prontuário da 2ª Seção do Comando Costeiro. Devido a destruição de partes do documento 
fica impossível saber de quem se trata, mas as informações contidas no prontuário 
demonstra que todos os passos desta pessoa estavam sendo monitorados. Este prontuário 
nos informa também a circulação de documentos entre as Forças Armadas, já que se trata 
de um documento da Marinha e que foi encontrado na Base Aérea de Salvador.

Pedido de Busca. Pelo o que restou deste 
documento percebe-se que a entidade 
vigiada era a Pastoral Universitária da 
Igreja Católica. 
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Recorte do Jornal da Bahia de 7 de abril 
de 1987. Um dos poucos documentos 
que restaram que ficou praticamente 
intacto. Nesta reportagem fala do título de 
cidadão de Salvador que seria conferido 
a D. Timóteo Amoroso Anastácio, abade 
do Mosteiro de São Bento, um dos 
principais opositores aos militares na 
Bahia. Este recorte de jornal é de 1987, 
portanto, depois do fim da ditadura 
militar, demonstrando assim, que 
mesmo durante o regime democrático, 
opositores do Regime continuaram 
sendo vigiados pelos militares.

Restos de um crime.
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Normas para o serviço de policiamento do desfile de 7 de setembro. Este documento demonstra 
as medidas e a preocupação dos militares contra as manifestações de oposição durante o 
7 de setembro. O pessoal da repressão estaria no meio da multidão com roupas civis, uma 
forma de se reconhecerem era o uso de um alfinete de cor azul na gola da camisa.

Este projeto foi pensado e organizado pelo coordenador do Núcleo de Estudos sobre 
o Regime Militar (NERM), o professor Grimaldo Carneiro Zachariadhes, contando 
com a participação do Grupo Tortura Nunca Mais – Núcleo Bahia. Este projeto teve 
o apoio da Fundação Pedro Calmon que compreendeu de imediato a necessidade 
de não deixar que esqueçamos deste crime e da urgência da abertura dos arquivos 
da ditadura militar na Bahia.

Os documentos apresentados neste projeto encontram-se guardados no arquivo do Grupo Tortura Nunca 
Mais, núcleo Bahia, localizado na Rua General Labatut, 26 - Barris. CEP: 40070-100. Salvador, Bahia.


