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Labaredas da História*

Grimaldo Carneiro Zachariadhes** 

Em 12 de dezembro de 2004, o programa do Fantástico da Rede Globo de Televisão 
revelou que documentos sigilosos da época da ditadura militar foram queimados 
na Base Aérea de Salvador. Eram prontuários, fichas, recorte de jornais, mapas e 
relatórios, em sua maioria produzida entre os anos de 1964 e 1985, período em que 
o Brasil foi governado pelos militares. Um acervo valiosíssimo tinha sido destruído, 
documentos que ajudariam a explicar parte da nossa história recente tinham se 
desintegrado em chamas.

A ditadura militar é conhecida como o período mais autoritário da história 
republicana. Durante este momento, constantemente ocorreu a violação dos direitos 
humanos e a supressão dos direitos individuais. Universidades, sindicatos, igrejas, 
associações, residências foram invadidas sem mandato judicial. A tortura se tornou 
prática corrente contra os adversários do Governo. O extermínio de opositores se 
tornou política de Estado com o consentimento dos generais-presidentes, como 
nos mostra Elio Gaspari em seu livro A ditadura derrotada. As liberdades sindicais, 
de imprensa, de criação, de expressão foram cerceadas a todo momento. 

É natural que atualmente, no período em que a democracia brasileira se mostra 
cada vez mais madura, aqueles homens, mulheres, instituições, entidades que 
tiveram participação na construção da ditadura militar, implantada com a derrubada 
do presidente João Goulart, tentem se desvincular deste incomodo momento. O 
passado se torna um espectro que os atormenta, tentam de todas as formas apagar 
do passado esta atuação; recorrendo, até, ao absurdo de queimar documentos que 
fazem parte da Nossa História.

Os militares constantemente afirmam que o acontecido durante o Regime de 
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exceção, faz parte da história e ponto final. E que agora, não devemos nos prender 
ao passado, e sim, juntos olharmos para o futuro, para tentar construirmos um 
projeto de Nação melhor para todos os brasileiros. Estamos diante de um sofisma: 
a análise deste passado, não atrapalha a construção do futuro, muito pelo contrário, 
ajuda a construí-lo. Compreender o que foi feito ontem, ajuda a entendermos o que 
somos hoje e que caminhos queremos construir para o amanhã.

Devemos lembrar que as feridas ainda estão abertas e dolentes. A recente discussão 
acerca da revisão da anistia aos torturadores defendida pelo ministro Tarso Genro 
demonstra isso claramente. A ausência dos acervos da ditadura não ajuda a 
construir o futuro, mas sim a angustiar o presente. Existem muitas perguntas a serem 
respondidas, há muitos corpos sem sepulturas a ser devidamente enterrados; sem 
mencionar os incontáveis números de cidadãos que precisam destes documentos 
para poder pedir reparação ao Governo Federal. 

“Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” nos ensina São João. Para que 
o país se encontre definitivamente com o seu passado recente, encare-o sem medo, 
é necessário que estejam disponíveis ao público, todos os arquivos da repressão: 
do SNI, CENIMAR, CIE, CISA, DOPS, Polícia Federal entre outros. Pois, somente 
o conhecimento pleno deste momento histórico, exorcizará os espectros que ainda 
nos atormentam. É preciso que isto seja feito o mais rápido possível, antes que as 
labaredas da ignorância tentem queimar mais uma vez parte da história de todo o 
povo brasileiro.


