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Depois de alguns dias de total  incomunicabilidade, 
permitiram à minha família que me visitasse. Teria 
sido melhor que isso nunca tivesse acontecido, pois 
o que meus filhos foram obrigados a ouvir os mar-
cou para o resto de suas vidas. Os policiais me apre-
sentaram à minha família num estado deplorável. 
Exibindo suas armas, eles diziam para meus filhos 
e minha esposa que eu era um bandido e assassino, 
que eles iam me degolar e que minha mulher podia 
ir tratando de arranjar outro [...]. A consequência 
pior de tudo isso é que hoje tenho uma filha de 14 
anos com a mentalidade de uma criança de 3 anos, 
atestado por psiquiatras, e que vive tendo pesade-
los com as cenas que presenciou quando da minha 
prisão. Na época era uma criança normal como 
qualquer outra de sua idade. E minha mulher, que 
na época de minha prisão estava de licença para 
tratamento de saúde, quando retornou ao empre-
go na fábrica onde trabalhava como tecelã não foi 
mais aceita. (MUTIRÃO, n. 10, 1979, p. 9).

Esse relato é de José Ferreira Lima1, ex-militante do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), ao lembrar do primeiro 
1 Condenado a cumprir pena de 33 anos de reclusão, cumprindo 10 anos no 

Instituto Penal Paulo Sarasate. Militante sindical, elegeu-se em 1962 presiden-
te do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Têxteis e de Tecelagem de 
Fortaleza. Com o golpe de 1964, toda a diretoria do Sindicato foi demitida. 
Só conseguiu emprego novamente como serralheiro mecânico na Companhia 
Elétrica Mecânica (Cemec). “Em 1967, uma greve por melhores salários dos 
operários desta fábrica é vitoriosa, mas José Ferreira é novamente demitido. 
Daí por diante é recusado em todas as empresas importantes e vê-se obrigado 
a vis salários em pequenas oficinas metalúrgicas [...]. Foi por não abandonar os 
seus ideais que foi preso e condenado” (MUTIRÃO, 1979, p. 9). 
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contato com sua família após a sua prisão no final dos anos 
1960. O retorno mnemônico ao momento da prisão é marcado 
por grande sofrimento; o espaço institucional e as sessões de 
tortura partilhando do mesmo pranto e passando a fazer parte 
das suas narrações. 

Benjamin (1994b) articula sua concepção de memória 
em torno do que podemos chamar de “história dos vencidos”. 
Nesse ponto, algumas noções-chave são introduzidas, como, 
por exemplo, a de catástrofe e descontinuidade de uma histó-
ria inspirada na desordem, segundo Konder (1989), na gravura 
de Paul Klee comprada por Benjamin na cidade de Berlim em 
1921. Nas teses sobre Filosofia da História, Benjamin (1994b, 
p. 226) dizia que: 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus No-
vus. Representa um anjo que parece querer afas-
tar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos 
estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas 
abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. 
Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós 
vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 
catástrofe única, que acumula incansavelmente 
ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele 
gostaria de deter-se para acordar os mortos e jun-
tar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do 
paraíso e prende-se em suas asas com tanta força 
que ele não pode mais fechá-la, essa tempestade o 
impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele 
vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas 
cresce até o céu. Essa tempestade é o que chama-
mos de progresso.

Quebrando o continuum da História, juntando os frag-
mentos dispersos da temporalidade, o anjo da História abre 
as asas, possibilitando aos excluídos tomarem a palavra, reme-
morarem o tempo passado, suscetível de interpretações; um 
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tempo que não pertence a ninguém, que não é mais sagrado 
e inviolável, pois é mundano, marginal e cheio de vivências. O 
terror não deve ser impeditivo para que se possa sonhar ou 
simplesmente lembrar os momentos de felicidade. 

O tempo organizado, construído racionalmente, é devo-
rado pelos homens em forma de interpretações e narrativas. 
Do mesmo modo, Cronos, filho do Céu (Ouranos) e da Terra 
(Réa), depois de se rebelar contra o próprio pai e desposar a 
sua mãe, Réa, devora os próprios filhos desde o nascimento 
deles, contemplando-os em suas entranhas, como se quisesse 
confirmar o próprio poder. É, então, que não podemos pen-
sar a temporalidade simplesmente como um encadeamento 
de ideias ou fatos, pois o tempo é destruidor. Não se poderá 
mais imaginar a História como um fio condutor desenvolvido 
pela astúcia da natureza, como desejava Kant (1986), ou mais 
explicitamente como apregoava Comte (1983), especifica-
mente quanto à Lei dos Três Estados, pois o tempo é móvel, 
fluido e indeterminado. Benjamin (1994b) insurge-se contra 
todo tipo de historicismo, inclusive o marxista, ou pelo menos 
contra um certo tipo de marxismo dominado pelo positivismo 
 stalinista.

A crítica de Benjamin (1983) ao historicismo é desen-
cadeada ainda ao longo do debate travado acerca do papel do 
narrador na modernidade. Ao constatar que a arte de narrar 
chegara ao fim com o advento do capitalismo e da sociedade 
moderna, Benjamin fundamenta essa tese com outra constata-
ção, que é o fato de a experiência ter caído de cotação.

Não existe mais lugar no mundo moderno para as tro-
cas de experiências. As histórias do marinheiro mercante, do 
camponês sedentário, ou ainda a memória do velho trabalha-
dor ou, quem sabe, dos velhos militantes de esquerda, chega-
ram ao fim. O narrador entrou em decadência, mas o ato de 
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lembrar continua sendo um ato eminentemente humano. Essa 
possibilidade desenvolve-se e, ao mesmo tempo, amadurece.

[...] a memória amadurece e se extravasa lúcida, é 
através de um corpo alquebrado: dedos trêmulos, 
espinha torta, coração acelerado, dentes falhos, 
urina solta, cegueira, a ânsia, a surdez, as cicatri-
zes, a íris apagada, as lágrimas incoercíveis. (BOSI, 
1994, p. 39).

O declínio do velho narrador é o declínio da narrativa 
e simultaneamente da experiência. Segundo Benjamin (1983, 
p. 60), isso é possível com o advento do romance no início da 
era moderna: 

O romance, cujos primórdios remontam à Antigui-
dade, necessitou de centenas de anos para encon-
trar na burguesia em formação os elementos que 
serviriam ao seu florescimento. Com o apareci-
mento desses elementos, a narrativa começou, em 
seguida, a retroceder bem devagar para o arcaico.

O surgimento do romance e da modernidade põe em 
desuso a figura dos narradores. Modifica-se a própria rela-
ção que se poderia estabelecer entre duas ou mais subjetivi-
dades. Além disso, a memória passa a ser colocada em plano 
secundário, abrindo espaço para o mundo do romance. Lem-
brar passou a ser um ato falho que não poderia mais continuar 
existindo nos seus feitos memoráveis, uma vez que estes não 
deveriam mais ser partilhados com os mais novos.

Os velhos militantes de esquerda, principalmente os que 
viveram o limiar dos cárceres, de alguma maneira, puderam 
partilhar e socializar suas experiências, muitas vezes no inte-
rior de instituições que os privaram do mais caro valor moder-
no – a liberdade. São experiências cruéis as que foram viven-
ciadas pelos revolucionários de esquerda na década de 1970. 
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Ao mesmo tempo, foram partilhadas, vividas, divididas e guar-
dadas em segredos coletivos, em que as vidas foram unidas 
em pactos de silêncio e de lembranças que só poderiam fluir 
satisfatoriamente no contato de uns com os outros, nas rela-
ções de intersubjetividade e no respeito aos velhos militantes 
e, consequentemente, aos velhos narradores. Tudo isso se es-
tabeleceu no interior da cadeia, pois os aparelhos dos partidos 
foram pouco a pouco desmantelados.

Paulo Emílio Aguiar, professor aposentado da Universi-
dade Estadual do Ceará, ao retornar do Chile, onde havia pas-
sado uma temporada fazendo contatos políticos de seu agru-
pamento, deparou-se com uma conjuntura na qual as quedas 
dos militantes eram sucessivas, os aparelhos estavam sendo 
dizimados, o que poderia levá-lo à mesma opção de muitos 
militantes da época – o exílio. Contudo, esses acontecimentos 
reforçaram ainda mais a convicção de permanecer no país. 

Eu voltei ao Brasil. Tinha grande chance de me 
exilar no Chile mesmo, na França, mas achei que 
a revolução deveria ser feita no Brasil; era brasi-
leiro e então era minha responsabilidade também 
[...]. Era parte da minha tarefa revolucionária. 
Voltei para São Paulo e, quando cheguei, começa-
ram a cair vários companheiros do partido. E um 
dia, voltando das aulas onde eu me encontrava na 
universidade, eu cheguei à rua dos Toneleiros e ve-
rifiquei um ambiente todo estranho na rua: tudo 
escuro; não passava praticamente ninguém; havia 
uma barreira lá que eu não sabia da existência; a 
passagem de ônibus estava impedida, como tam-
bém a de carros, para evitar qualquer tiroteio; pas-
sei diante da minha casa e verifiquei alguma coisa 
estranha; algumas lâmpadas que estavam acesas 
[...]. Fui ao barzinho, tomei café, fumei cigarro, 
olhei em direção à casa desconfiado, sem querer 
entrar. Eu achei que era mania de perseguição e 
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resolvi entrar. Quando eu cheguei lá, todos os com-
panheiros que estavam comigo no aparelho já se 
encontravam presos. Um indivíduo saltou de cima 
do muro já com a arma na mão [...]; um outro veio 
atrás de mim, muito provavelmente bem armado. 
Quando eu meti a chave na fechadura para tentar 
abrir, uma pessoa já abriu a porta com um revólver 
na minha cabeça. Isso aí foi a minha  prisão. 

A ideia da prisão é em si apavorante, mas imaginar que 
pudessem ser apanhados num regime de exceção para os per-
seguidos era pensar na possibilidade imediata da morte. Era ter 
que conviver cotidianamente com a chamada situação- limite. 
E isso se expressava em vários sentidos, como preservar ini-
cialmente a própria vida e a dignidade para, logo em seguida, 
garantir os ideais revolucionários, que justificariam a possibili-
dade da prisão e, além de tudo, a possibilidade de retorno para 
a vida ou a entrada para a memória coletiva.

Mário Miranda de Albuquerque2, ex-presidente 
do Centro dos Estudantes Secundários do Ceará, 

2 Militante de esquerda que atuou no Movimento Estudantil no Ceará, sendo 
preso várias vezes. Segundo sua mãe, Dona Lourdes Albuquerque: “Mário, 
quando era estudante, foi várias vezes preso. Ele era presidente do Centro Es-
tudantil. [...]. Ele foi preso em Recife. Antes de ser preso, eu não sabia notícias 
do Mário. Houve então aqui uma campanha do voto nulo. Os estudantes picha-
vam os ônibus com ‘X’ dizendo que era voto nulo. Eu soube então que tinha um 
estudante de Recife aqui e pedi para um outro filho meu, o Célio, saber notícias 
do Mário. Ele não tinha nenhum envolvimento político. Ele foi e lá estava no 
movimento, caiu na casa de um professor e estava com o sapato cortado. O 
professor perguntou o que era, e ele disse que estava correndo com medo do 
ladrão. No dia seguinte, o jornal estampou que tinham pego um terrorista. O 
professor viu que era ele. Foi bater na 10ª Região e entregou meu filho. Ele ficou 
muito doente, foi hospitalizado. Ele hoje é doente, é nervoso. Ele foi preso por 
um ano. O Mário foi preso por 10 anos [...]. Foi preso em Recife, foi torturado 
por 40 dias. Quando ele entrou na sala da tortura, ele foi deitar numa cama e 
tinha sangue. Eles disseram: ‘Você sabe de quem é esse sangue? É de seu colega 
que acabou de morrer’. Aí botaram o Mário na cama. Ele passou 40 dias sendo 
torturado”. 
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preso desde 1971, diz que os dois anos passados 
por ele em Itamaracá foram o período que mais 
o marcou na prisão pelo extremo confronto que 
pode ser levado um ser humano frente ao seu con-
trário. A política sistemática, sádica e meticulosa 
aplicada ali visava minar e quebrar as resistências 
morais, psicológicas e ideológicas dos prisioneiros 
políticos. Despersonalizá-los pela submissão ou 
pela loucura. Foram dois anos de tenaz resistência 
numa permanente e tensa situação-limite. (MUTI-
RÃO, n. 10, 1979, p. 9).

O limiar da prisão ofereceria aos indivíduos opções que 
poderiam não ser tão compensadoras, o que implicaria desen-
volver uma resistência ainda maior por parte dos militantes de 
esquerda. Contudo, não poderemos tornar absoluta a cadeia 
como o lugar cuja essencialidade é a violência. É preciso es-
clarecer que esse espaço institucional é um espaço relacional, 
gerador de saber e de poder, como defende Foucault (1986), 
e, no caso dos indivíduos encarcerados, em muitos momentos 
representou a possibilidade de trocas de experiências, aprendi-
zados, principalmente das belas noções valorativas e éticas para 
o revolucionário. Isso se foi construindo em alguns cortes tem-
porais geradores de elementos que pudessem nortear a con-
duta do militante revolucionário. Nesse caso, a prisão junta-se 
ao movimento de alternância entre o bem e mal, como queria 
Nietzsche (1983), sempre de forma não absoluta, gerando pa-
drões de comportamento em torno dos quais os “heróis” eram 
as referências; seres considerados superiores que eram capazes 
de resistir à dor e ao sofrimento corporal, mantendo-se dignos 
dos compromissos assumidos perante os agrupamentos de es-
querda e dos seus próprios ideais de transformação social.

Os limites do humano recolocam-se em constante pro-
va, em que o que seria humano, no sentido de sua dignidade 
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ética, poderia corresponder necessariamente ao homem no 
sentido biológico.

Quando temos por mediação entre o ideal e o sofrimen-
to toda uma máquina de torturas, não se pode exigir que o 
corpo se mantenha indiferente à dor física sem levar em con-
ta que a verdadeira angústia a que os militantes encarcerados 
foram submetidos estava ligada principalmente ao problema 
da delação. Aqui residia a chave ou a passagem para se trans-
formar em “herói” ou “bandido”. Falar o quê? Como não ficar 
calado ao saber que a coisa dita poderia traçar uma pista, dei-
xar um rastro, reconstituir elementos que possibilitariam ou 
reforçariam a máquina de matar construída pelo autoritaris-
mo, caso em que a dor e o sofrimento individual poderiam ser 
ampliados ao coletivo? Por outro lado, o limite humano estava 
em jogo, entre ter que falar ou ter que resistir. Qual a opção a 
ser tomada? Eis o dilema.

Na realidade, era o próprio esgotamento dos direitos e 
do humano que estava em jogo quando a questão passava a 
ser a tortura. Como então essa experiência poderia ser repas-
sada adiante? O grande exemplo para a esquerda no Ceará foi 
inegavelmente o da figura de José Duarte3, considerado um 

3 Em 1981, reeditou-se sua biografia, impressa inicialmente em 1976 e distribu-
ída em todo o país. Na época, Duarte contava 67 anos e estava recolhido no 
Instituto Penal Paulo Sarasate, no Ceará. Até aquele momento, já havia sido 
encarcerado mais de 30 vezes em 51 anos de militância, pois começara o seu 
percurso político com 16 anos de idade, ao ingressar no Partido Comunista do 
Brasil (maio de 1924). Afirmavam os seus biógrafos: “A grave derrota popular 
em que se constitui o golpe militar de 1º de abril de 1964 não abalou José Du-
arte nem o apanhou desprevenido. Esteve entre os democratas consequentes 
que desde o primeiro instante se opuseram ao golpe e trataram de mobilizar 
as forças populares para enfrentar a ditadura. Sob difíceis condições quando 
intensa onda repressiva recai sobre os democratas e os trabalhadores, prosse-
guiu combatendo, sereno, destemeroso. Tanto que, ainda em 1964, caiu preso 
uma vez mais, em São Paulo, por estar organizando o Partido Comunista do 
Brasil e difundindo seus documentos. Submeteram-no a torturas requintadas 
que ele enfrentou corajosamente” (DUARTE, 1981, p. 11).
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olimpiano, um semideus. Era um velho militante do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), unanimidade nos vários agru-
pamentos de esquerda como o exemplo de resistência. Suas 
declarações resumiam-se ao silêncio, conforme depoimento 
de Wanda Rita Othon Sidou4, reforçado por Angélica Montei-
ro5, uma das lideranças do Movimento Feminino pela Anistia. 
A única declaração de Duarte no momento de sua prisão foi: 
“Declaro que me chamo José Duarte e que nada tenho a decla-
rar”. Duarte é também lembrado por Maria Sulamita Almei-
da Vieira6, irmã de Vicente Walmick Almeida Vieira, preso no 
Paulo Sarasate na época de Duarte. 

Meu pai soube que o Walmick estava preso de-
pois de um mês, pois nós escondemos para poder 
poupá-lo. Quando meu pai viu que ele estava no 
Paulo Sarasate, foi lá. O Duarte ficava conversan-
do assim com ele. O Duarte era uma figura assim 
mansa, dava uma tranquilidade conversar com 
ele. Ele dizia assim: ‘Não se preocupe, seu filho é 
uma pessoa muito nova. Seu filho é uma pessoa 
muito boa, tem muitos ideais’. Quando a pessoa es-
tava mais apreensiva, ele dizia: ‘Amanhã o sol vai 
nascer do mesmo jeito’ e dizia um monte de coisa 
legal, era muito interessante. As lembranças que 

4 Advogada de presos políticos, tendo defendido lideranças de praticamente to-
dos os agrupamentos de esquerda no estado do Ceará e até mesmo em outras 
unidades da Federação. Pela sua atitude decidida, foi perseguida e ameaçada 
pela repressão. Faleceu em julho de 1993, deixando a marca da dignidade e da 
integridade gravada na memória dos militantes e familiares de esquerda no 
Ceará. 

5 Integrante do Movimento Feminino pela Anistia. Acompanhou de perto a tra-
jetória de Duarte aqui no estado, inclusive quando este se encontrava hospi-
talizado motivado por ferimentos nas sessões de tortura. Relatou com grande 
admiração a coragem e a força de espírito de José Duarte.

6 Professora de Antropologia da Universidade Federal do Ceará e irmã do pro-
fessor e preso político Vicente Walmick Almeida Vieira. Conviveu com José 
Duarte na época em que seu irmão esteve preso no Instituto Penal Paulo 
 Sarasate.
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eu tenho do Duarte são muito boas, primeiro de 
muita coragem, de um homem muito determinado, 
que sabia o que queria. Por exemplo: de 50 anos de 
militância ele tinha 35 anos na cadeia. Ele contava 
muitas histórias de quando ele estava preso, como 
é que eles começavam a se comunicar. Começava 
a cantar ou começava a assobiar de modo que a 
comunicação passasse de uma cela para outra. Ele 
tinha muitas experiências de prisão. Essa última 
vez que ele tinha sido preso, acho que foi no Recife, 
eu me lembro até do depoimento deles quando fo-
ram depor na Auditoria Militar, pois era a primeira 
vez que eles falavam livremente que haviam sido 
torturados, e o Duarte contava que, quando ele 
foi preso no Recife, ele foi muito machucado, daí 
ele foi para o hospital e disse assim: ‘Sabe quan-
do se trata um boi bem cuidado levando-o para a 
engorda para depois levá-lo ao matadouro? Assim 
foi comigo’. Ele dizendo: ‘Fui muito bem tratado no 
hospital e depois fui levado’. Ele ironizava os agen-
tes de segurança. A imagem é de um homem muito 
corajoso, de muita fé nas coisas em que ele acre-
ditava, nas quais, de fato, acreditava para valer e 
não abria, por isso mesmo as ideias eram de muita 
grandeza. Essa coragem dele era transmitida com 
muita firmeza e, ao mesmo tempo, com muita ter-
nura, que ele transmitia falando. Era impressio-
nante. Uma vez, numa das audiências a que eles 
iam de vez em quando, ele vinha em cima de um 
carro, cheio de soldado por todos os lados; quando 
ele chegou na Auditoria Militar, na Borges de Melo 
com Luciano Carneiro, o carro entrou e a gente já 
estava lá – nesse dia não teve por alguma razão 
–, e ele dizia assim: ‘Pois é, amigos, hoje eu vim, 
eu nunca mais tinha vindo, eu vinha na estrada’ – 
são 37 quilômetros do Paulo Sarasate até aqui. E 
ficava descrevendo a paisagem que ele viu e dizia: 
‘Eu estou muito bem guardado, vejam aqui vocês’. 
Ele ironizava o tempo todo.
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Figura como a de José Duarte traria no seu corpo e na 
sua trajetória de vida e de militância a própria reconstrução de 
um símbolo que todos gostariam de acompanhar e que deve-
riam passar adiante. Para o velho militante, era possível inclu-
sive ironizar a repressão, mostrar que não tinha sentido todo 
um aparato para vigiar um senhor de idade, frágil, doente, mas, 
ao mesmo tempo, sereno e firme nas suas convicções. A cadeia 
era na realidade a casa de José Duarte, tendo sido preso vá-
rias vezes, inclusive antes do golpe militar, e essa experiência 
e coragem eram repassadas aos demais militantes com quem 
dividiu o mesmo espaço institucional. A busca incessante de 
referências para a esquerda, já completamente desestrutura-
da, era em verdade a busca do líder, do “herói”. 
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