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AS MEMÓRIAS DOS TORTURADOS PELA DITADURA MILITAR 

BRASILEIRA: O TESTEMUNHO DOS SOBREVIVENTES 

 

Paulo Bungart Neto (UFGD) 

 

“(...) em tempo de atrocidades, os menores detalhes se gravam indelevelmente na memória humana”. 

(Frei Betto, Batismo de sangue, 1982, p. 232) 

 

 

O conjunto de textos memorialísticos referentes à resistência à ditadura militar 

brasileira é extenso e ultrapassa, nos dias de hoje, as duas centenas de relatos. Trata-se 

de depoimentos incisivos de autores os mais diversos, tais como intelectuais de 

orientação marxista (como Nelson Werneck Sodré, por exemplo), poetas (Ferreira 

Gullar), músicos (Caetano Veloso, dentre outros) e jornalistas como Paulo Francis, 

Alfredo Sirkis e Fernando Gabeira. Limitada, no entanto, pela reduzida extensão do 

texto e pelo tempo de apresentação, esta comunicação privilegiará as memórias 

redigidas por ex-guerrilheiros e outros resistentes (a quem chamo de “sobreviventes”) 

que foram torturados e cujos relatos se referem especificamente ao testemunho de 

práticas cruéis de intimidação e fragmentação da personalidade, isto é, torturas não 

somente físicas, mas psicológicas, de consequências irreversíveis. 

Dessa forma, considerando o tema “ditadura”, deixarei de lado não apenas obras 

pertencentes a outros gêneros literários (os romances de Antônio Callado e Carlos 

Heitor Cony, por exemplo, ou os poemas de Carlos Marighella e Alex Polari), mas 

também relatos como O que é isso, companheiro? (1979), de Fernando Gabeira, ou Os 

carbonários (1980), de Alfredo Sirkis, que tematizam os sequestros de embaixadores e, 

assim, não descrevem diretamente episódios relacionados à tortura – mesmo porque, 

esta prática se torna mais e mais frequente a partir justamente das prisões de membros 

de grupos armados envolvidos em tais sequestros. 

O corpus de análise do presente texto destacará, portanto, cinco obras, 

representativas do recorte escolhido, sobretudo por seu caráter de denúncia “realista” 

das atrocidades cometidas em nome da “segurança de Estado”. Refiro-me aos seguintes 

relatos memorialísticos, citados em ordem cronológica, a partir da data de suas 

publicações: Tirando o capuz (1981), de Álvaro Caldas; Em busca do tesouro (1982), 

de Alex Polari; Batismo de sangue (1982), de Frei Betto; Memórias torturadas (e 
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alegres) de um preso político (1991), de Ildeu Manso Vieira; e Memórias do 

esquecimento (1999), de Flávio Tavares. 

O objetivo desta comunicação é demonstrar de que maneira os relatos acima se 

integram em um dos fenômenos literários mais frequentes nos dias de hoje, segundo o 

raciocínio de Andreas Huyssen em Seduzidos pela memória: 

Um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos 

recentes é a emergência da memória como uma das preocupações 

culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais. Esse fenômeno 

caracteriza uma volta ao passado que contrasta totalmente com o 

privilégio dado ao futuro, que tanto caracterizou as primeiras décadas 

da modernidade do século XX (HUYSSEN, 2000, p. 9). 

  

Tal “volta ao passado” e necessidade de falar de si mesmo e da trajetória pessoal 

são considerados, pela socióloga argentina Leonor Arfuch (2010), uma “obsessão 

contemporânea”, do sujeito que tenta recompor, ou, pelo menos, compreender, 

identidades fragmentadas no mundo complexo desse início de século XXI. Para ela, há 

uma “(...) espécie de obsessão generalizada na escrita, nas artes plásticas, no cinema, no 

teatro e no audiovisual pela expressão mais imediata do vivido, do autêntico, do 

testemunhal” (ARFUCH, 2000, p. 37). 

No caso dos memorialistas brasileiros que sofreram torturas, mais do que a 

“obsessão” em narrar a própria história, devido à gravidade das situações extremas às 

quais foram submetidos durante um dos períodos mais tenebrosos da história do Brasil, 

avulta, sobretudo, a noção de que tais relatos, dos quais veremos exemplos que 

confirmarão esta “tese”, encaixam-se perfeitamente na categoria de “testemunho” (ou 

testimonio), entendida por Márcio Selligman-Silva, em diversos textos da coletânea por 

ele organizada e intitulada História, memória, literatura: o testemunho na era das 

catástrofes (2003), como sendo a literatura testemunhal aquela que se efetiva não “(...) 

tanto no sentido jurídico (...) e histórico (...) – como também no sentido de ‘sobreviver’, 

de ter-se passado por um evento-limite, radical (...)” (SELLIGMAN-SILVA, 2003, p. 

8).  Para o pesquisador, ao considerar a literatura do século XX, deve-se ressaltar o “teor 

testemunhal da literatura de modo geral” (2003, p. 8), uma vez que, devido às duas 

guerras mundiais e ao Holocausto dos judeus, tal século pode ser caracterizado por 

aquilo que Selligman-Silva sugere, no subtítulo de sua coletânea, como “era das 

catástrofes e dos genocídios” (2008, p. 8). 

Choques elétricos aplicados com o prisioneiro dependurado em pau-de-arara, 

administração de produtos químicos e de soros, mutilações e outras formas de tortura, 
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como se verá a seguir, permitem-nos enquadrar tais crimes contra os direitos humanos 

nessa lúgubre “classificação” de “evento-limite”, “radical”, sendo, suas testemunhas, 

literalmente “sobreviventes” (nesse caso, de uma verdadeira “cruzada” dos militares na 

captura dos guerrilheiros de esquerda, sobretudo os envolvidos em sequestros de 

embaixadores). Stuart Angel foi barbaramente torturado e morto (por asfixia e 

esfolamento de pele). Alex Polari sobreviveu, para contar a história da VPR e romper o 

silêncio, dez anos depois, sobre a forma como testemunhou a morte do companheiro. 

Carlos Lamarca e Carlos Marighella foram caçados e executados. Fernando Gabeira e 

Carlos Eugênio Paz, por exemplo, sobreviveram para contarem, respectivamente, os 

envolvimentos do MR-8 e da ALN nos raptos de diplomatas.  

Seus relatos, portanto, além de depoimentos que, hoje, pertencem já à memória 

coletiva
1
 da história política da nação brasileira, são também evocações caracterizadas 

por um misto de catarse, autocrítica, trauma e um terrível conflito entre silenciar 

(“esquecer”, para que se conserve um mínimo de equilíbrio psicológico) e contar 

(“lembrar”, registrar o que se passou para que “sirva de lição” e não “volte a 

acontecer”)
2
. 

Selligman-Silva refere-se a essa questão como “as aporias entre o lembrar e o 

esquecer e seus desdobramentos no debate entre a memória e a história” (2003, p. 9). 

Não por acaso, o relato do jornalista Flávio Tavares se intitula justamente Memórias do 

esquecimento, por representarem o embate entre a vontade do torturado de esquecer e a 

necessidade do cidadão de denunciar a tortura, mesmo trinta anos depois, conforme 

admite o escritor na “Introdução” de suas memórias: “Esquecer? Impossível, pois o que 

eu vi caiu sobre mim, e o corpo ou a alma sofridos não podem evitar que a mente 

esqueça ou que a mente lembre. Sou um demente escravo da mente” (TAVARES, 1999, 

p. 13). 

Na obra Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva (2007), 

Beatriz Sarlo dá destaque a essa “necessidade de lembrar” para que não se deixe passar 

em branco as consequências da atuação política e militar dos governos autoritários no 

                                                           
1
 Ver a noção de “memória coletiva” em HALBWACHS (2006). 

2
 Para Hélio Pellegrino, as memórias de Alex Polari significam algo “exemplar” e “de valor universal”, 

pois sua resistência frente à tortura sofrida “(...) é um valor dele, pessoal e intransferível e, ao mesmo 

tempo, pertence ao patrimônio cívico da nação brasileira” (PELLEGRINO, 1982, p. 17). Exalta também 

seu silêncio (de dez anos), enfim verbalizado: “Alex Polari, preso e torturado, na sua guerra contra a 

ditadura militar, conseguiu não falar. Seu livro é a história da agonia que lhe custou a construção deste 

silêncio, levantado pedra por pedra, segundo por segundo, em sangue, suor e lágrimas. A tortura é, talvez, 

a máxima situação-limite com a qual se pode defrontar um ser humano. As fronteiras deste espaço terrível 

são o pânico primitivo, a loucura, a dor, a morte – e o heroísmo” (PELLEGRINO, 1982, p. 15-16). 
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continente: “Quando acabaram as ditaduras do sul da América Latina, lembrar foi uma 

atividade de restauração dos laços sociais e comunitários perdidos no exílio ou 

destruídos pela violência do estado” (2007, p. 45). 

Assim como na coletânea organizada por Márcio Selligman-Silva, que elenca, 

lado a lado, sob a designação generalizada de “literatura testemunhal” ou “escritura do 

trauma”, tanto análises a respeito da “Shoah” (o terrível “Holocausto” nazista dos 

judeus) quanto sobre as ditaduras latino-americanas e/ou brasileira
3
, também Beatriz 

Sarlo associa esses dois tipos de narrativa, não, obviamente, no sentido de comparar e 

dimensionar a quantidade de vítimas e sobreviventes envolvidos, mas sim com a 

finalidade de sugerir como “modelos” a serem seguidos os relatos dos sobreviventes de 

guerra: 

Num desses acasos que potencializam fatos significativos e não 

podem ser ignorados, as transições democráticas no sul da América 

coincidiram com um novo impulso da produção intelectual e da 

discussão ideológica européia. Os dois debates se entrelaçaram de 

modo inevitável, em especial porque o Holocausto se oferece como 

modelo de outros crimes e isso é aceito por quem está mais 

preocupado em denunciar a enormidade do terrorismo de Estado do 

que em definir seus traços nacionais específicos (SARLO, 2007, p. 

46)
4
. 

 

 Assim, é perfeitamente plausível considerar os relatos memorialísticos de ex-

guerrilheiros e jornalistas torturados como depoimentos pungentes de quem participou e 

sobreviveu ao terror implantado pela máquina governamental dos chamados “anos de 

chumbo”, sobretudo do “Esquadrão da Morte”, liderado pelo delegado Sérgio Paranhos 

Fleury, que, nas salas do DOI-CODI
5
 e nos quartéis do Exército, torturava e matava 

membros de organizações de resistência vinculados a grupos armados e/ou partidos 

clandestinos. 

                                                           
3
 A respeito das narrativas ficcionais que tematizam a ditadura militar brasileira, ver o capítulo “Literatura 

e catástrofe: anos 70”, de Renato Franco (in SELLIGMAN-SILVA, 2007, p. 351-369). 
4
 Em O que é isso, companheiro?, Gabeira também associa o sofrimento dos torturados no DOI-CODI às 

cenas do Holocausto exibidas em filmes de Hollywood: “Da PE fomos transferidos num grupo para o 

DOPS. Deixamos atrás alguns companheiros e nos despedimos com tristeza. Era horrível ficar ali, 

ouvindo diariamente os gritos de tortura, vendo passar a cada instante os torturadores, ou mesmo os 

prisioneiros que ainda estavam nas solitárias. Esses eram torturados quase que diariamente, perdiam peso 

e tinham marcas no corpo. Era difícil fugir à imagem do campo de concentração que o cinema nos tinha 

dado durante todos os anos do pós-guerra” (GABEIRA, 1982, p. 239). As associações não param por aí: o 

quarto capítulo de Em busca do tesouro é intitulado “O rapto da namorada nos jardins da psiquiatria 

(Gestapo em plena Ilha do Governador)” (POLARI, 1982, p. 127; grifo meu). 
5
Sigla do Departamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna, órgão 

subordinado ao Exército e cuja sede ficava no 1º Batalhão da Polícia do Exército, na Rua Barão de 

Mesquita, no Rio de Janeiro. A equipe de Fleury tinha sua base em São Paulo, mas atuava em outros 

estados, tendo se deslocado, por exemplo, à Bahia, durante a perseguição e assassinato de Lamarca. 
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 Conforme se registra na pesquisa liderada pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns 

entre 1979 e 1985 e publicada em livro com o título de Brasil: nunca mais (1985), os 

militares chegavam ao sádico “requinte” de promover e “exportar” aulas de tortura, na 

sede do 1º Batalhão da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. Nessa espantosa e 

corajosa coletânea que torna público os processos e crimes nos quais os militares foram 

envolvidos (“corajosa”, pois seus resultados são publicados em 1985, ainda no final do 

regime), o leitor depara-se com uma série impressionante de mais de cem tipos de 

tortura, realizadas sobretudo no período entre o decreto do AI-5 (dezembro de 1968) e o 

início do governo Geisel (aproximadamente 1975, 1976). 

 Dentre os tipos mais comuns de tortura (geralmente com o torturado tendo a 

cabeça coberta por um capuz imundo e nauseabundo), destacam-se: o “choque elétrico”, 

utilizado com fios de cobre de telefone, e aplicado principalmente nos ouvidos, língua, 

dedos e órgãos sexuais (ARNS, 1986, p. 35); o “afogamento”, que se caracterizava pela 

introdução de um jato de água na boca ou nas narinas imediatamente após uma descarga 

de choque (1986, p. 36); a “geladeira”, dentro da qual os presos eram largados nus, 

durante vários dias, ouvindo sons de gritos em ambiente de temperatura baixíssima e 

com as paredes pintadas na cor preta (1986, p. 37-38); e a administração de produtos 

químicos (ácidos no corpo, éter nos olhos, soros que levassem à confusão mental e 

sonolência, conforme utilizado em Alex Polari para que denunciasse o paradeiro de 

Stuart Angel), dentre muitas outras formas. 

 Os choques, em geral, eram dados com o prisioneiro dependurado no chamado 

“pau-de-arara”, isto é, uma estrutura metálica com uma barra de ferro no centro, em que 

se atravessavam os punhos amarrados e a dobra do joelho do torturado (ARNS, 1986, p. 

34-35). Além disso, como o torturado ficava de cabeça para baixo, sua aflição e 

dificuldade de respirar e de resistir às pancadas e choques recebidos eram muito 

maiores, conforme observa Glauco Mattoso no volume O que é tortura? (1984): 

No pau-de-arara o torturado vê as coisas de cabeça para baixo. Para 

ele tudo é inverso em relação ao torturador, a começar pela posição. 

(...) A tortura é antes de tudo um choque, uma surpresa. Por mais que 

você pense estar preparado para uma situação dessas, vai estranhar 

logo de cara o ambiente. Para que o ambiente seja estranho ao 

máximo, é preciso que não saiba exatamente onde está. Daí o primeiro 

fator comum à maioria dos depoimentos: o olho vendado. Às vezes até 

durante a sessão, às vezes só até chegar à oficina. Uma máscara já dá 

pra desorientar, mas um capuz é mais usado (de fato, é raro ver um 

capuz novo), geralmente complementado pela manietação 

(MATTOSO, 1984, p. 11-12). 
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 A prática cruel dos militares de torturarem o prisioneiro encapuzado pode ser 

acompanhada ao longo de toda a leitura das memórias do jornalista Álvaro Caldas, 

intituladas justamente Tirando o capuz (1981), título que tenta estabelecer uma analogia 

entre a prática da qual o autor foi vítima e o rompimento do silêncio, metaforizado pelo 

ato de “tirar o capuz” e “desnudar” a realidade da tortura aos leitores. Caldas era 

jornalista esportivo e militante do PCBR. Preso na temida sede do DOI-CODI a partir 

de março de 1973, evoca, em suas recordações, cenas literalmente “sufocantes”, 

referindo-se aos diferentes tipos de tortura sofridos, incluindo espancamentos e 

enforcamentos, sempre encapuzado: “(...) dos choques eu passei para o pau-de-arara, 

amarrado e dependurado, sentindo o corpo estremecer e as dores aumentarem, dores que 

se fixavam nos punhos e nos tornozelos” (CALDAS, 1981, p. 71). 

 No relato de Alex Polari, Em busca do tesouro, capuz e pau-de-arara também 

estão associados: 

Pelo capuz eu via as silhuetas. Sabia quem era que se aproximava por 

uma soma de cores escuras e pelo timbre das vozes. Pelo barulho 

misturado aos cochichos nos pequenos intervalos, adivinhava qual o 

tipo de tortura que viria a seguir. Assim é que um cano de ferro 

rolando no chão significava que iriam me pendurar no pau de arara; 

barulho de água no balde e o roçar de tubos de borracha queriam dizer 

que as sessões seriam de afogamento. A convicção de que haveria 

choques era mais ou menos permanente, pois ele as combinava com 

todas as outras modalidades de tortura (POLARI, 1982, p. 132). 

 

 Segundo o psicanalista Hélio Pellegrino, todas essas práticas possuem uma 

função primordial: estabelecer uma cisão profunda entre corpo e mente, a ponto de o 

torturado revelar ou até mesmo inventar detalhes sobre o que se questiona durante as 

sessões de tortura. Vejamos o raciocínio do especialista: 

(...) a tortura busca, à custa do sofrimento corporal insuportável, 

introduzir uma cunha que leve à cisão entre corpo e mente. E, mais do 

que isto: ela procura, a todo preço, semear a discórdia e a guerra entre 

corpo e mente. Através da tortura, o corpo se torna nosso inimigo, e 

nos persegue (...). A tortura destrói a totalidade constituída por corpo e 

mente, ao mesmo tempo que joga o corpo contra nós, sob forma de 

um adversário do qual não podemos fugir, a não ser pela morte. A 

tortura transforma nosso corpo – aquilo que temos de mais íntimo -, 

em nosso torturador, aliado aos miseráveis que nos torturam. Esta é a 

monstruosa subversão pretendida pela tortura. Ela nos racha ao meio 

e, no centro desta esquizofrenia, produzida em dor e sangue, crava a 

sua bandeira de desintegração, terror e discórdia (PELLEGRINO, 

1982, p. 12-13). 

 

 Em Memórias torturadas (e alegres) de um preso político, Ildeu Manso Vieira 

descreve minuciosamente a repressão militar no Paraná e o cotidiano de companheiros 
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vindos de todas as partes do estado e torturados nas salas do DOPS e do DOI-CODI de 

Curitiba e na Prisão do Ahú, onde são igualmente constantes o uso do pau-de-arara e os 

choques elétricos aplicados em todas as partes do corpo: 

Fui conduzido por um corredor apertado, de um prédio antigo de 

madeira, e colocado em um cubículo nojento. Ali, um pau-de-arara me 

esperava. Fui colocado, com brutalidade, pelos tiras, no instrumento 

de tortura; eles me interrogavam sem parar. O sangue descia para a 

cabeça e meus membros pareciam que iam estourar. As dores eram 

insuportáveis e o desconforto do pau-de-arara obrigava até as pedras a 

fazerem confissões das mais absurdas (VIEIRA, 1991, p. 27). 

 

(...) Em seguida eles acionaram o magneto e rolei pelo chão, tentando 

escapar daquele suplício. Recebi choque elétrico por todas as partes 

do corpo e, depois de me transformar em um trapo, fui advertido pelo 

Dr. Pablo (...) (VIEIRA, 1991, p. 23). 

 

 Como se vê, os exemplos, gravíssimos, são inúmeros, disseminados em 

testemunhos de guerrilheiros, jornalistas e cidadãos das mais variadas profissões. A 

sanha dos torturadores não poupou nem mesmo os religiosos dominicanos de São Paulo, 

acusados de auxiliarem logisticamente a ALN de Carlos Marighella. Em Batismo de 

sangue, Frei Betto conta detalhadamente as torturas sofridas, por freis tais como Tito, 

Fernando e Ivo, pela equipe de Fleury, no intuito de localizar o paradeiro de Marighella. 

Ao descrever as sessões de tortura após o interrogatório de Frei Fernando, afirma Frei 

Betto: 

A sessão de choques prolongou-se pelo resto da tarde. Durante horas, 

o prisioneiro resistiu aspirando à morte. Mas seus algozes não tinham 

tanta pressa. Iam e vinham das salas em que os religiosos se 

encontravam, conferindo respostas, alternando perguntas, procurando 

confundi-los. Ao cair da noite, Fernando passou a ser espancado. 

Erguido no pau-de-arara, recebia pancadas na nuca e tapas nos 

ouvidos. Os dentes inferiores descarrilharam: o maxilar fora 

deslocado. Com socos na cabeça e no queixo, os torturados o puseram 

no lugar (FREI BETTO, 1982, p. 176). 

 

Dentre os tipos mais perversos de tortura, avulta, sem dúvida, os choques 

elétricos aplicados indistintamente nos órgãos genitais de homens e mulheres. Álvaro 

Caldas relembra o terror:  

Pensei que já ia me livrar dos choques, quando ele prende o fio no 

meu pênis, deixando a outra ponta no dedo da mão. E torna a rodar a 

manivelinha. Torna a acionar aquela máquina de choque. Desta vez o 

berro foi mais alto, porque havia toda a sensibilidade de estar levando 

um choque no pênis (CALDAS, 1981, p. 65). 

 

 Para que possamos ter ideia do quão corriqueiro se tornara este tipo de tortura, 

declarações semelhantes podem ser encontradas nos relatos de Alex Polari e Flávio 
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Tavares. O primeiro é bem mais direto que Caldas, ao evocar sua “tragédia pessoal”: 

“Comecei a ficar com verdadeiro pavor de meu pau ficar inutilizado com os choques” 

(POLARI, 1982, p. 129). Já Flávio Tavares expõe a ferida (física e psíquica) e confessa, 

trinta anos depois (1999), a dificuldade de esquecer e superar de vez, trauma agravado 

pelo pesadelo diário, por anos a fio, de ter seu sexo “arrancado” e novamente 

“encaixado”: 

Ao longo dos meus dez anos de exílio, um sonho acompanhou-me de 

tempos em tempos, intermitente. Repetia-se sempre igual, com 

pequenas variantes. Meu sexo me saía do corpo, caía-me nas mãos 

como um parafuso solto. E, como um parafuso de carne vermelha, eu 

voltava a parafusá-lo, encaixando-o entre minhas pernas, um palmo 

abaixo do umbigo, no seu lugar de sempre (TAVARES, 1999, p. 15). 

 

 Trauma psicológico a acompanhá-lo e atormentá-lo ao longo de dez longos anos 

de exílio, e de trinta anos até que se decidisse a escrever suas Memórias do 

esquecimento, um dos mais instigantes textos da literatura testemunhal brasileira – 

Flávio Tavares, no entanto, não expõe a ferida apenas do ponto de vista particular. 

Denuncia uma prática cruel que vitimava indistintamente boa parte da juventude 

brasileira, inutilizando-os psiquicamente para o resto de suas vidas: 

Na sala de torturas, o prisioneiro está sempre nu ou seminu (só de 

cuecas ou calcinhas) e isto, que em si mesmo já é uma humilhação, 

facilita o requinte maior do choque elétrico: nos homens, amarrar os 

fios no pênis, e nas mulheres, introduzir o cabo metálico na vagina. E 

em ambos, como alternativa final, o choque elétrico no ânus 

(TAVARES, 1999, p. 35). 

 

 Álvaro Caldas também se refere a este tipo de tortura, dando ênfase à destruição 

psíquica sobretudo das mulheres vítimas dos torturadores do DOI-CODI: 

Os choques elétricos nos órgãos genitais e a tortura sexual, no DOI-

CODI, deixaram um trauma que marcou de forma diversa as pessoas – 

e que só com o tempo iria se desfazer. Para nós, homens, a 

preocupação era de natureza mais objetiva, imediata: era saber se 

aqueles choques no pênis haviam causado um dano irreparável, avaliar 

se teriam conseqüências futuras. No caso das mulheres, no entanto, o 

trauma foi muito mais profundo, as sequelas provocadas mais 

complexas, porque a violência sofrida foi infinitamente maior 

(CALDAS, 1981, p. 172)
6
. 

 

                                                           
6
 Ildeu Manso Vieira se refere à mesma prática, tendo ouvido, de sua cela, os gritos desesperados de uma 

mulher torturada na frente de seu filho: “Ao lado da minha cela existia um cubículo apertado onde 

truculentos torturadores massacravam uma mulher de nome Dirce Alves e uma criança. (...) A 

desconhecida gritava desesperadamente e eles a seviciavam com crueldade. A sessão de torturas foi pela 

madrugada adentro e depois de umas duas horas de sofrimento ela perdeu os sentidos. Os torturadores 

retiraram o corpo da vítima aos berros: - Bandida... comunista filha da puta... (...) A criança, com sua voz 

rouca e sumida, gritava em desespero: - Não mate a minha mãe... não mate a minha mãe pelo amor de 

Deus!” (VIEIRA, 1991, p. 40). 
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Álvaro Caldas questiona quais seriam as “consequências futuras”. Ildeu Manso 

Vieira responde, referindo-se ao caso mais extremo de confinamento – a “solitária” após 

seguidas sessões de tortura: 

Os presos rebeldes eram castigados pelos “carcereiros” na calada da 

noite, dentro dos “fundões” e os presos confiáveis, muitas vezes, se 

transformavam em delatores para obterem mais regalias. Os rebeldes, 

depois de quinze dias ou mais de confinamento carcerário nas 

solitárias, voltavam ao convívio dos outros marginais, mas a solidão, a 

fome, o frio, a nudez forçada, o odor das fezes, da urina e as torturas, 

já haviam destruído por completo a essência humana de cada um 

(VIEIRA, 1991, p. 141). 

 

 A destruição da “essência humana” à qual se refere Ildeu Manso Vieira é o 

resultado mais definitivo e lamentável da “cisão entre corpo e mente” conceituada por 

Hélio Pellegrino (1982, p. 12). No caso de Vieira, a cisão se dá por intermédio da 

depressão (“mente”) lutando contra uma úlcera hemorrágica (“corpo”), consequência de 

violentas sessões de tortura: 

O ácido úrico cristalizava-se nas juntas dos pés, provocando dores 

violentas e a depressão que sentia tornava-se cada dia mais 

demolidora. Sabia perfeitamente que ela iria concorrer para 

enfraquecer o meu sistema imunológico, facilitando assim o 

surgimento de muitas outras doenças e a transformação da minha 

úlcera hemorrágica em uma ferida cancerosa. (...) A dieta com o boião 

do Cícero Vieira agravaria, com certeza, o meu estado ulceroso. A 

qualquer momento a úlcera herdada da quartelada militar de 1964 

poderia perfurar mais uma vez e entre as grades não conseguiria, na 

certa, sobreviver. Não ignorava que outros problemas de saúde 

comuns às vítimas de tortura poderiam me atingir. As sequelas nos 

ossos, colunas e braços, em conseqüência do maldito pau-de-arara e 

pelas posições nos cubículos infectos do DOI e também em virtude da 

falta de exercícios tinham que ser levados em conta naqueles dias de 

terror (VIEIRA, 1991, p. 93). 

 

 Além da “destruição da essência humana” e da “cisão entre corpo e mente”, 

outra consequência psicológica da tortura é a dificuldade de se apagar da memória o 

trauma sofrido. Alguns não conseguem suportar e tomam decisões extremas. Outros, a 

muito custo, conseguem verbalizar a “ferida” através do relato memorialístico, anos ou 

décadas depois, a despeito de nunca terem superado o trauma, nem mesmo depois da 

catarse autobiográfica.   

No primeiro caso (o de não superar), está, por exemplo, Frei Tito, conforme 

descreve Frei Betto em Batismo de sangue: libertado em uma das listas de presos 

políticos trocados por embaixadores, Frei Tito, já em Paris, não consegue se 

“desvencilhar” do “fantasma” da imagem e da voz do delegado Fleury, a “acompanhá-
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lo” e persegui-lo em todos os cantos da cidade. Acompanhado de Xavier, outro religioso 

de sua ordem, Tito vaga alucinado pelas ruas da capital francesa, demonstrando que ele 

“escapara” da tortura mas a tortura não saíra dele: 

Decidem caminhar [Tito e Xavier] até Saint-Paul la Palue para se 

certificarem da presença do delegado. Pelas ruas, indagam dos 

moradores se ali residia alguém de nome Fleury, informam-se nos 

bares, consultam as listas dos hotéis. Não, em Saint-Paul la Palue não 

havia Fleury algum. Sérgio Paranhos Fleury encontrava-se hospedado 

na alma de Frei Tito de Alencar Lima (FREI BETTO, 1982, p. 280). 

 

 Como o trauma psíquico não tem cura, o resultado, por vezes, é trágico: tomado 

pela paranoia de sentir-se perseguido e ameaçado a todos os instantes, Frei Tito enforca-

se na França: 

Na segunda semana de agosto, Roland Ducret vai ao pequeno quarto 

de Tito na zona rural: bate, bate, ninguém responde. Um estranho 

silêncio paira sob o céu azul do verão francês, envolvendo folhas, 

vento, flores e pássaros. Nada se move, balançando entre o céu e a 

terra, sob a copa de um álamo, o corpo de Frei Tito é descoberto no 

sábado, 10 de agosto de 1974. Do outro lado da vida, ele encontrara a 

unidade perdida (FREI BETTO, 1982, p. 285-286). 

 

 Frei Tito sucumbiu. Frei Betto sobreviveu e narrou, tentando expurgar a tortura. 

A via natural, isto é, o esquecimento (corriqueiro para lembranças triviais), nesse caso, 

está interditado – quem sobrevive fisicamente, não consegue “sobreviver” 

psicologicamente, e o testemunho acaba por se caracterizar como um misto de catarse, 

evocação pessoal, depoimento político e “diário de guerra”, podendo, atualmente, a meu 

ver, ser já considerado parte da memória coletiva brasileira. A despeito da importância 

humana do relato, o conflito entre “contar” ou “esquecer” é intenso e doloroso. 

Questiona Flávio Tavares: 

Tendo tudo para contar, sempre quis esquecer. Por que lembrar o 

major torturador, os interrogatórios dias e noites adentro? Por que 

trazer de volta aquele sabor metálico do choque elétrico na gengiva, 

que me ficou na boca meses a fio? Por que lembrar a prisão em 

Brasília ou no Rio de Janeiro ou nos quartéis de Juiz de Fora? Para 

que recordar aquelas reuniões clandestinas, intermináveis, em que 

debatíamos na ansiedade e nos aproximávamos uns aos outros como 

irmãos que brigam, se irritam e se odeiam na fraternidade do perigo? 

Para que recordar a pressa urgente das ações armadas, em que a 

audácia e a rapidez eram nossa única arma imbatível para compensar a 

improvisação e a inferioridade numérica e tecnológica? Para que 

pensar na nossa entrega e aventureirismo? Para que lembrar a 

brutalidade da ditadura – agora velha e carcomida – se, na época, nós 

mesmos só fomos admitir e comprovar que era brutal, e absolutamente 

boçal, na dor do choque elétrico nos perfurando o corpo? (TAVARES, 

1999, p. 11-12). 
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 Questiona o jornalista (tantas perguntas sem respostas, que porventura ecoarão 

eternamente em seu cérebro...) para não se deixar que se esqueça, para não deixar 

morrer a lembrança dos anos de “chumbo”, de tortura e de perversa brutalidade dos 

órgãos de repressão, episódios que denotam, além de tudo, requintes de sadismo e 

crueldade entre militares e torturadores brasileiros, através, muitas vezes, de técnicas 

aprendidas em “manuais” nazistas de terror e insanidade, aplicadas em boa parte da 

sociedade civil brasileira, incluindo-se aí homens e mulheres (até crianças e idosos) de 

todos os segmentos (guerrilheiros, membros de partidos de oposição, jornalistas, 

estudantes, artistas, intelectuais, religiosos, donas-de-casa etc). 

 Os depoimentos destacados aqui, tais como os de Alex Polari, Álvaro Caldas, 

Frei Betto, Ildeu Manso Vieira e Flávio Tavares, constituem importantes testemunhos 

desse período brutal da nossa história, vivenciado a “ferro e fogo” por quantos se 

envolveram, de forma muitas vezes intensa e “romântica”, sem a devida preparação para 

resistir de igual para igual, mas que, aos olhos de hoje, com a distância temporal 

necessária a um julgamento de tal vulto, apresenta-se como algo espantoso e digno de 

nota e de análises mais aprofundadas, quer como relato autobiográfico, quer como 

registro político das expectativas e das “ilusões perdidas” de toda uma geração de 

bravos jovens brasileiros, que deram a vida pela causa da liberdade e da democracia. 
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