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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo a produção de um livro-

reportagem com características de perfil, depoimento e história que relata o surgimento e as 

ações do Coletivo Aparecidos Políticos, composto por quatro integrantes de áreas de atuação 

distintas: Psicologia, Direito, Artes visuais e Movimentos Sociais. O Coletivo utiliza a arte 

como forma de protesto pelo desaparecimento de pessoas durante o regime militar no Brasil 

(1964-1985). Em 6 de outubro de 2009, chegam a Fortaleza os restos mortais do estudante 

cearense Bergson Gurjão Farias, integrante da Guerrilha do Araguaia. Isso despertou no grupo 

a ideia de usar o arte-ativismo para protestar contra o desaparecimento de militantes políticos. 

Tendo como base a entrevista aberta e a observação participante, foram entrevistados os 

componentes do Coletivo juntamente com seis pessoas que acompanharam as ações do grupo. 

O livro-reportagem: Coletivo Aparecidos Políticos – Arte em protesto tem o intuito de se 

tornar um registro sobre o trabalho do Coletivo e através dele fomentar o debate sobre o que 

aconteceu com os desaparecidos políticos durante o regime militar, pois acreditamos que o 

jornalismo, além de informar a população, relata o cotidiano de um lugar, tornando-se um 

acervo da memória de uma nação, através de suportes como áudios, vídeos e impresso. Este 

relatório técnico-científico traz as discussões que foram utilizadas para embasar a produção 

deste livro, tais como, jornalismo literário, livro-reportagem, entrevista. Além de um breve 

contexto histórico sobre a Ditadura Militar. 

Palavras-chave: livro-reportagem, Aparecidos Políticos, Ditadura Militar. 
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ABSTRACT 

 

This course conclusion work has as main objective to create a report book with profilical, 

testimonial and historical characteristics that narrates the emergence and actions of Coletivo 

Aparecidos Políticos (Collective Political Appeared), a group which is composed by four 

members from different areas of expertise, as: Psychology, Laws, Visual Arts and Social 

Movements. The group uses art as a way of protesting about the missing persons during the 

Brazilian military regime period (1964-1985). On October 6, 2009, the remains of Bergson 

Gurjão Farias, a student from Ceará and, at the time, a member of the Araguaia Guerrilla, 

have arrived in Fortaleza, and this happening aroused in the group the idea of using art-

activism as protest against the political militants' disappearance. Based on the open interview 

style and active observation, the components of Collective were interviewed along with six 

people who followed the group's actions. The report book: Collective Political Appeared - Art 

in protest aims to become a record of the work of the Collective and through stimulating 

debate about what happened to the disappeared during the military regime, because we 

believe that journalism besides informing the population it also reports the daily life of a 

place, becoming a collection memory of a nation through media such as audio, video and 

printed. This report technical and scientific provides discussions that served to support the 

production of this book, such as literary journalism, book-report interview. Apart from a brief 

historical background on the military dictatorship. 

Keywords: Report Book. Appeared Political. Military Dictatorship 
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INTRODUÇÃO 

A Ditadura Militar no Brasil durou 21 anos, de 1964 até 1985. Nesse período, 

estabeleceu-se um regime abusivo e autoritário. O site Memórias Reveladas, do Centro de 

Referência às Lutas Políticas no Brasil, relata que, durante esse período, 380 pessoas foram 

mortas, entre as quais, 147 ainda estão “desaparecidas”, termo usado para se referir àquelas 

pessoas cujos corpos jamais foram entregues às famílias.  

Um desses desaparecidos políticos foi o cearense Bergson Gurjão, que, somente 

após 37 anos, teve sua ossada reconhecida e, devidamente, sepultada no cemitério Parque da 

Paz, em Fortaleza. Bergson militou no Movimento Estudantil (ME), era integrante do 

Partido Comunista do Brasil (PC do B) e foi morto durante o massacre na Guerrilha do 

Araguaia. 

O Coletivo Aparecidos Políticos, inspirado pelo sepultamento tardio de Bergson, 

surgiu em 2010, com a proposta de fazer protestos políticos, através da arte e de 

intervenções urbanas, em prol da memória, da verdade e da justiça dessas pessoas que 

desapareceram durante a Ditadura Militar. O grupo, hoje, é composto por estudantes de 

diferentes áreas, como: Artes Visuais, Psicologia e Direito. 

Ao conhecermos a história desse Coletivo, percebemos que poderíamos, através de 

um livro-reportagem, registrar e discutir as ações que o grupo vem fazendo desde o seu 

surgimento, pois ele traz à tona uma discussão sobre o que aconteceu durante o regime 

militar no país. 

O livro-reportagem Coletivo Aparecidos Políticos - Arte em protesto se inicia com 

um prefácio e cartas trocadas pelas escritoras, dialogando sobre a manifestação que 

aconteceu no dia 19 de junho de 2013, em Fortaleza.  

O primeiro capítulo aborda o surgimento do Coletivo Aparecidos Políticos e os 

perfis de seus integrantes. O segundo capítulo do livro-reportagem traz os relatos das 

intervenções urbanas do Coletivo e as imagens dessas ações. O terceiro capítulo apresenta 

as crônicas sobre as viagens do Coletivo para a cidade de Marabá (PA) e Buenos Aires 

(Argentina). O livro traz, por fim, um epílogo com a transcrição de uma entrevista, feita por 

nós, com o ex-preso político cearense, Mário Albuquerque. 

A metodologia utilizada na produção deste livro-reportagem foi a entrevista aberta, 

permitindo aos entrevistados dialogar livremente para que fossem identificados os aspectos 

significativos das informações expostas por eles. A observação participante também foi 



6 

 

 

 

aplicada nessa produção, pois a utilizamos como atividade no grupo pesquisado, Aparecidos 

Políticos, com o intuito de conhecer em profundidade as características dos personagens e 

do Coletivo. Foram realizadas também pesquisas documental e bibliográfica, que ajudaram 

a compor a base teórica e a contextualização histórica do período da Ditadura Militar, 

utilizadas principalmente neste relatório.   

A relevância deste livro-reportagem é política, histórica, pois traz fatos que 

levantam discussões sobre a Ditadura Militar implantada no Brasil. O ineditismo também é 

outro fator relevante em nosso trabalho, pois o Coletivo Aparecidos Políticos é o único 

grupo artístico em Fortaleza que se dedica, especificamente, à temática sobre os 

desaparecidos políticos na época do regime militar. Além da atualidade do tema que, desde 

2012, vem sendo debatido, através da Comissão da Verdade (lei nacional, sancionada para 

averiguar crimes cometidos durante o período militar). 

Neste relatório técnico-científico, parte fundamental deste Trabalho de Conclusão 

do Curso (TCC) de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, são abordados os 

temas que serviram de referencial teórico na construção desse livro-reportagem. Nos 

capítulos a seguir, expomos o conceito de livro-reportagem e suas categorias, além de uma 

discussão sobre memória, jornalismo literário e entrevista. Trazemos, ainda, um relato sobre 

a Ditadura Militar brasileira e a trajetória do Coletivo Aparecidos Políticos. No final do 

relatório, apresentamos nosso diário de campo do percurso que realizamos e a concepção do 

livro-reportagem que produzimos. 
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1 JORNALISMO: A MEMÓRIA DA SOCIEDADE 

O jornalismo lida com notícias, fatos divulgação de informações que implica 

coleta, edição e publicação de acontecimentos atuais. Segundo Clóvis Rossi (1980), o fazer 

jornalístico, independentemente de qualquer definição acadêmica, é uma fascinante batalha 

pela conquista das mentes e corações de seus públicos: leitores, telespectadores e ouvintes. 

Já para Nilson Lage (2006), o jornalismo moderno é definido pela notícia, como um relato 

de uma série de fatos, a partir do que é mais importante e interessante, não se tratando, 

exatamente, de narrar os acontecimentos, mas de expô-los.  

Aprendemos, na Academia, que o jornalismo tem como objetivo central informar 

os fatos cotidianos. No entanto, ao mesmo tempo em que o jornal transmite um 

acontecimento, ele também o registra. Esse processo acaba contribuindo para a construção 

social, histórica e política da memória de uma nação, pois esses relatos são arquivados em 

vários suportes, como vídeo, áudio, impresso e online. Esse material pode ser 

potencialmente utilizado como memória de um povo. 

Vicchiatti (2005) afirma que os jornalistas têm, antes de tudo, o compromisso com 

a sociedade e devem, como profissionais da comunicação, comprometer-se com a verdade, 

a justiça, a cidadania, a formação da opinião pública e o nivelamento das desigualdades 

sociais. Acreditamos que o jornalismo pode contribuir para a nossa história e retirar a nossa 

memória do obscurantismo.  

Em nosso Trabalho de Término de Curso (TCC), um livro-reportagem, relatamos a 

história do Coletivo de Arte Aparecidos Políticos, que luta pela justiça aos desaparecidos 

políticos durante a Ditadura Militar, cujos corpos ainda não foram encontrados. O tema 

abordado pelo grupo tem uma relação direta com a memória do país, pois, lida diretamente 

com o passado e com as recordações daquela época.  

Como nosso livro, que é um livro-reportagem, relata o passado numa relação com 

o presente, neste capítulo abordamos os assuntos que nos ajudaram a construí-lo, como 

memória, jornalismo literário, livro-reportagem, além do processo de apuração em 

profundidade.  

1.1 O registro da História: a memória e o esquecimento coletivo 

A memória é a retenção das ideias, das impressões e dos conhecimentos 

adquiridos. Segundo Rossi (2010), essa faculdade é de homens e animais, mas a 

reminiscência pertence somente ao homem. Ou seja, a recordação do passado faz parte 
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somente da vida humana. O autor ainda afirma que há muito tempo o mundo em que 

vivemos nos traz diversos lugares cheios de imagens com a função de remeter algo à nossa 

memória. 

Nos lugares da vida cotidiana, inúmeras imagens nos convidam a 

comportamentos, nos sugerem coisas, nos exortam aos deveres, nos convidam a 

fazer, nos impõem proibições, nos solicitam de diversas maneiras. O tema da 

memória é muitíssimo mais amplo, aprofunda suas raízes no temor primordial que 

acompanha, há milhares de anos, a história de nossa espécie humana e a vida dos 

indivíduos desde o período da nossa infância (ROSSI, 2010, p. 23). 

A cidade é um dos grandes acervos de nossa memória coletiva, pois nela estão 

contidos muitos dos momentos históricos de uma nação. Por isso, ela se encontra cheia de 

imagens que nos remetem às nossas vivências, logo, às nossas lembranças. De acordo com 

Rossi (2010), a memória certamente não está unicamente relacionada ao passado, mas 

também à identidade e, indiretamente, à persistência do futuro de um povo. Ou seja, 

relembrar a nossa história também serve para que não percamos nossas raízes culturais, pois 

essas tradições interferem no progresso das gerações que virão.  

Muitas vezes, essa memória coletiva é construída, através do medo, que nos causa 

um esquecimento coletivo pelo fato de nos remeter a um passado que nos traz pavor ao 

recordá-lo. Entretanto,  

Enquanto nos recusamos a aceitar o nosso passado, em lugar nenhum, em nenhum 

continente, teremos um futuro diante de nós [...] Tenha consciência de suas 

origens: se conhecer suas origens, aí não haverá limites que você não possa 

superar (BALDWIN, 1962, p. 112, apud ROSSI, 2010, p. 25).  

Ao levantar essa questão, o autor aponta para o fato de que não podemos pensar no 

presente e no futuro de uma nação sem avaliarmos o passado desta. Não no sentido de 

regressão, mas para não cometermos os mesmo erros desse tempo. 

Para Sarlo (2007), por exemplo, a memória foi o dever da Argentina, posterior a 

Ditadura Militar que viveu, e o é na maioria dos países da América Latina.  

O testemunho possibilitou a condenação do terrorismo de Estado; a idéia “nunca 

mais” se sustenta no fato de que sabemos a que nos referimos quando desejamos 

que isso não se repita. Como instrumento jurídico e como modo de reconstrução 

do passado, ali onde em outras fontes foram destruídas pelos responsáveis, os atos 

de memória foram uma peça central da transição democrática, apoiados às vezes 

pelo Estado e, de forma permanente, pelas organizações da sociedade. Nenhuma 

condenação teria sido possível se esses atos de memória, manifestados nos relatos 

de testemunhas e vítimas, não tivessem existido (SARLO, 2001, p. 21).  
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É certo que não podemos afirmar se o Brasil teria evoluído democraticamente se 

tivesse passado por esse mesmo processo da Argentina pós-ditadura, pois cada nação tem 

sua história. Mas também não podemos deixar de imaginar como seria caso isso tivesse 

acontecido. Talvez os números de desaparecimentos de pessoas durante o período militar, 

fossem menores, e as famílias ao menos saberiam o que aconteceu com seus familiares, ou 

pelo menos, poderiam dar um enterro digno aos mesmos. Os processos políticos podem ser 

semelhantes entre os países, mas nunca iguais, devido às diferenças históricas, ao espaço 

territorial, dentre outros fatores. Mas ainda permanece o questionamento: se o Brasil tivesse 

passado por esse processo também, seria diferente hoje o olhar e conhecimento que a 

população brasileira tem de sua história?  

De acordo com Arns (1985), a memória da história “oficial” brasileira foi 

manipulada pelas práticas hegemônicas, apagando os vestígios da resistência e da luta das 

classes populares e opositoras, fazendo com que os embates reais desse povo oprimido 

fossem distorcidos, desfigurados e desconhecidos, como se esses cidadãos não tivessem 

presentes no cenário político do país.  

Para Rossi (2010), quando adentramos o tema da memória, também somos 

evocados pelo tema do esquecimento. Ou seja, não podemos discutir memória sem 

relacioná-la ao esquecimento. O esquecimento é o estado da deslembrança; do que foi 

omitido. O mesmo autor ainda afirma que “apagar” não tem a ver só com a possibilidade de 

rever a transitoriedade, o crescimento, a inserção de verdades parciais em teorias mais 

articuladas e mais amplas. Apagar também tem a ver com esconder, ocultar, despistar, 

confundir os vestígios, afastar a verdade, destruir a verdade.  

Com essa afirmação, temos a impressão de que fomos provocados a esquecer ou a 

não lembrar o que realmente aconteceu durante a Ditadura Militar no Brasil. É como se essa 

parte da história do país, que durou mais de 20 anos, não fosse tão cruel, como foi o caso 

dos desaparecidos políticos nessa época. O registro dessa memória coletiva é responsável 

pelas narrativas que constroem a nossa história, e o que sabemos desses fatos está baseado 

no que foi apagado. 

Sarlo (2007) enfatiza que a memória é um bem comum, um dever e uma 

necessidade jurídica, moral e política. O Coletivo Aparecidos Políticos lida com a questão 

da reminiscência quando dialoga, por exemplo, através das intervenções urbanas, em locais 

da cidade de Fortaleza, que possuem nomes de ditadores, torturadores da época da Ditadura 

Militar brasileira. O principal objetivo do grupo é a busca pela memória, verdade e justiça 

para aqueles que foram silenciados e desapareceram durante o regime militar. 
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No próximo item, iremos abordar o tipo de linguagem que foi utilizada na 

construção do nosso livro-reportagem baseando-se no jornalismo literário, mostrando um 

pouco como se de seu surgimento, exemplificando com alguns grandes escritores brasileiros 

que se destacaram com esse estilo literário e contextualizando com o nosso livro-

reportagem. 

 

1.2 Jornalismo literário: narração literária dos fatos cotidianos 

 

Jornalismo literário pode ser considerado uma modalidade do jornalismo que 

mescla a literatura, com seu estilo romanceado, e o relato do real, aprofundado pelo 

jornalismo nas grandes reportagens. Entretanto, o conceito de jornalismo literário é muito 

mais amplo. Significa potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites dos 

acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a 

cidadania e romper as correntes do lead 
1
 (PENA, 2009). 

A preocupação do jornalismo literário, então, é contextualizar a informação da 

forma mais abrangente possível – o que seria muito mais difícil no exíguo espaço 

de um jornal. Para isso, é preciso mastigar as informações, relacioná-las com 

outros fatos, compará-las com diferentes abordagens e, novamente, localizá-las 

em um espaço temporal de longa duração (PENA, 2009, p. 14). 

De acordo com Vicchiatti (2005), a literatura é a base da formação cultural do 

jornalista e da qualificação do texto por ele elaborado. Para este autor, a linguagem é um 

talento que, como qualquer dom natural, precisa estar em constante processo de 

aprimoramento, o que se encaixa com o jornalismo literário, no sentindo de que ele veio 

evoluindo com o tempo, trazendo novos estilos e uma linguagem simples e abrangente. 

Jornalismo literário é, então,  

A modalidade de prática da reportagem de profundidade e do ensaio jornalístico 

utilizando recursos de observação e redação originários da (ou inspirados pela) 

literatura. Esse tipo de jornalismo utiliza em sua fórmula traços básicos como 

imersão do repórter na realidade, voz autoral, estilo, precisão de dados e 

informações, uso de símbolos (inclusive metáforas), digressão e humanização. 

Essa modalidade conhecida também como Jornalismo Narrativo (LIMA)
2
. 

Pena (2009) explica que essa linguagem literária, que traz uma liberdade maior na 

escrita, surgiu entre os séculos XVIII e XIX, quando escritores famosos começaram a 

                                                 
1
 São as seis perguntas básicas que devem ser respondidas na elaboração de uma matéria: O quê, 

Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Disponível em: <http://www.abjl.org.br/>. Último acesso: 

05/11/2013. 
2
 Disponível em: <http://www.abjl.org.br/>. Último acesso: 17/10/2013. 

http://www.abjl.org.br/
http://www.abjl.org.br/
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ocupar as redações dos jornais. Eles utilizavam o folhetim, que, na época, fez muito 

sucesso, e criaram um público fiel, o qual  passou sempre a ler o que  eles escreviam. E, 

dessa forma literária e criativa, surgiu o folhetim, o marco que uniu primeiramente o 

jornalismo e a literatura.  

Isso porque o folhetim permitiu a pessoas que não tinham condições de comprar 

livros, devido aos altos preços, ler histórias criadas por grandes escritores, como: Machado 

de Assis, José de Alencar, Joaquim Manoel de Macedo, Raul Pompéia, Aluísio Azevedo, 

Euclides da Cunha e Visconde de Taunay.  

O primeiro passo rumo ao folhetim foi dado por Manuel Antônio de Almeida que, 

em 1852, publicou Memórias de um sargento de milícias nas páginas do Correio Mercantil
3
. 

As histórias eram publicadas em capítulos, o que tornava o público fiel àquela escrita, pois 

os leitores sempre tinham que comprar a edição seguinte do jornal para saber o desfecho das 

histórias. 

Com o desenrolar dos anos, o jornalismo e a literatura foram encontrando formas 

de se expressarem em conjunto. Surge, assim, o livro-reportagem. No próximo item iremos 

abordar o conceito de livro-reportagem, classificá-lo e mostrar quais os tipos que se 

encaixam com o nosso projeto sobre o Coletivo Aparecidos Políticos. 

1.3. Livro-reportagem: veículo jornalístico aprofundado 

O objetivo principal de um livro-reportagem, segundo Lima (2009), é informar, em 

profundidade, ocorrências sociais, episódios factuais, acontecimentos duradouros, situações, 

ideias e figuras humanas, de modo que ofereça ao leitor um quadro da contemporaneidade 

capaz de situá-lo diante de suas múltiplas realidades, de mostrar-lhe o sentido, o significado 

do mundo contemporâneo.  

Segundo Belo (2006), no livro-reportagem, é possível relacionar acontecimentos 

do passado e suas influências nos dias de hoje ou no comportamento da sociedade. Lima 

(2009) complementa, explicando que o jornalismo, voltado para o efêmero, transcende-se 

no livro-reportagem quando este leva em conta o tempo histórico para compreender o 

presente, resgatando do passado suas raízes mais importantes e escondidas. 

Lima (2009) propõe ainda uma classificação de 13 tipos de livros-reportagem. 

Destes, escolhemos três tipos que se encaixam no nosso projeto. São eles: livro-reportagem 

                                                 
3
 O Correio Mercantil, um jornal liberal, rivalizava em importância, em meados do século XIX, com a 

principal publicação da época, o conservador Jornal do Commercio. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/imprimir/22230>. Último acesso: 05/11/2013. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/imprimir/22230%3e.%20Último
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perfil, depoimento e história. O perfil, evidencia o lado humano de um personagem; o 

depoimento reconstitui um acontecimento relevante na visão de um participante ou 

testemunha; o história focaliza temas de um passado recente ou distante, destacando algum 

elemento que o conecta com o presente, propositadamente ou por fatores externos.  

Esses três tipos de livro-reportagem apresentam o que buscamos relatar no nosso 

projeto: conhecer as motivações que levam esse coletivo a discutir questões que ainda 

parecem ser uma “ferida aberta” no país, que é o caso dos desparecidos políticos durante a 

ditadura militar, e a luta das famílias por justiça.  

Belo (2006) afirma que o livro-reportagem, apesar de ser uma forma mais 

aprofundada de reportagem, detalhando fatos e acontecimentos, não substitui nenhum meio 

de comunicação, mas serve como complemento a todos. É o veículo no qual se pode reunir 

a maior quantidade de informações organizadas e contextualizadas sobre um assunto. 

Representa, também, a mídia mais rica – com a exceção possível do documentário 

audiovisual – em possibilidades para a experimentação, uso de técnica jornalística, 

aprofundamento da abordagem e construção da narrativa.  

Nossa escolha pelo livro-reportagem foi justamente por essa questão: ter um 

espaço maior para discussão do assunto e possibilitar o aprofundamento das questões que 

são levantadas, através do trabalho do Coletivo Aparecidos Políticos com suas intervenções 

artísticas. 

Em relação à forma, ao conteúdo e à dimensão, Belo (2006) destaca que o livro-

reportagem consiste no conjunto de características que diferencia o jornalismo em livro 

daquele praticado em outros meios, e que a abordagem feita pela pauta do livro tem os pré-

requisitos para qualquer boa reportagem: fidelidade aos fatos e precisão.  

A reportagem no livro possibilita uma forma maior de aprofundamento e é 

classificada por Lima (2009) em aprofundamento extensivo ou horizontal e aprofundamento 

intensivo ou vertical. Aprofundamento extensivo ou horizontal é quando o leitor recebe 

informações no texto, com dados, números, detalhes, que ampliam quantitativamente sua 

taxa de conhecimento sobre o tema. No caso do aprofundamento intensivo ou vertical, é 

quando o leitor é alimentado de informações que lhe possibilitam aumentar 

qualitativamente sua taxa de conhecimento, como desdobramentos dos fatos de uma 

história, consequências, repercussões. 

Belo (2006) complementa essa questão do aprofundamento que o livro-reportagem 

aborda, afirmando que ele requer um levantamento de dados que permita conectar fatos e 
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circunstâncias passados, como também relacionar acontecimentos aparentemente sem 

relação direta com o tempo de que a obra trata.   

O nosso objetivo ao apresentar o Coletivo Aparecidos Políticos, em uma 

reportagem no formato de livro, é justamente mostrar de forma mais aprofundada o trabalho 

e atuação do grupo, as motivações que os fazem conectar o gosto pela arte e a luta por 

memória, verdade e justiça para os desaparecidos na Ditadura Militar.  

No próximo item, iremos falar detalhadamente sobre a questão da reportagem mais 

aprofundada, que é destacada no livro-reportagem, o que a faz ser vista dessa forma. E 

também os meios para obter informações para a construção da reportagem, no caso a 

apuração e entrevista.  

 

1.3.1 Apuração em profundidade: a relação da grande reportagem e a entrevista 

Belo (2006) afirma que as duas atividades mais prazerosas no jornalismo são 

apurar e escrever. O autor fala que investigar significa penetrar fundo na alma de um 

personagem, conhecer hábitos, sua cultura ou retratar com minúcias o modo de vida de uma 

época. É contextualizar os fatos, analisar as circunstâncias, revelar os acontecimentos, 

levantar dados novos. 

O mesmo autor ainda explica que apuração é a essência do jornalismo, o trabalho 

de reportagem propriamente dito. Requer persistência e humildade. A primeira serve para 

impelir o trabalho adiante, mesmo quando há obstáculos a transpor. A segunda ajuda o 

jornalista a não incorrer no erro de achar que sabe tudo, e, com isso, ser atropelado por fatos 

e preconceitos (BELO, 2006). 

Já para Lima (2009), os elementos que compõem o livro-reportagem como 

subsistema do jornalismo, seu catalisador, ou disparador, é a grande-reportagem. Assim, 

como no jornalismo cotidiano, o catalisador é a notícia. São as técnicas da reportagem de 

que se vale o livro de relato do real para se comunicar.  

A reportagem é feita de detalhes, de descrições, de revelações. Mas, é também feita 

de gente. Belo (2006) afirma que cabe à reportagem dar a dimensão dos fatos. Informações 

que permitam ao leitor concluir como as coisas se conectam ao mundo, como interferem na 

sua vida, ou até mesmo como funciona a lógica particular de um personagem – expondo 

traços de sua personalidade – são sempre uteis. Dão a narrativa uma dimensão humana e 

despertam interesse.  
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No campo, ao acompanhar o Coletivo, e durante as entrevistas, buscamos os 

detalhes que levaram à criação do grupo, o mundo que o cercava, e como os componentes 

sentiam e viam a questão da Ditadura Militar, dos desaparecidos políticos, e como isso 

refletia nas escolhas deles. Afinal, por que um fato tão distante no tempo, em uma realidade 

bem diferente da que eles vivem hoje, mexia e levava a essa luta que eles dizem ser por 

memória e justiça?  

Isso é mostrar o lado mais humano de um personagem, é dar voz as inquietudes 

dele, aos pensamentos, conceitos sobre a vida, o mundo. É fazer com que, através do relato 

de sua vida, suas escolhas, suas características, o leitor possa compreender o que transforma 

esse Coletivo em pessoas que querem mostrar ao país que assuntos do passado, ainda não 

resolvidos completamente, precisam ser discutidos e levados a sério. Afinal, o próprio 

Coletivo afirma ser necessário refletir sobre a questão de resolver o passado para viver o 

presente e construir o futuro. 

Para se coletar informações e construir uma reportagem, Duarte (2009) apresenta, 

como instrumentos importantes desse processo, a entrevista aberta e em profundidade e a 

observação participante. O autor classifica a entrevista em aberta e fechada. Segundo ele, na 

entrevista aberta, novas questões podem ser levantadas na ocasião, tanto pelo entrevistado 

como pelo entrevistador. E essa foi uma das formas muito utilizadas por nós, durante as 

conversas com o Coletivo Aparecidos Políticos. 

Eliane Brum (2005) explica que o jornalista, quando está, em campo, pesquisando 

e ouvindo as pessoas, para construir uma reportagem, torna-se um escutador de personagens 

externos, personagens da vida real. Ela ainda fala de uma forma de entrevista, na qual não 

se fazem perguntas diretas, pois isso seria já impor algo. Ela explica que, em algumas de 

suas reportagens, quando ia entrevistar alguém, apenas olhava para a pessoa e dizia: “me 

conta”. Deixando assim a fonte livre para falar tudo que lhe viesse à mente.  

A realidade nos chega pela escuta, porque é só pela escuta que a gente se espanta. 

O espanto diante da vida ele vem pela escuta. Uma entrevista sem perguntas pode 

ser muito rica em detalhes e informações, pois, mesmo quando uma pessoa não 

está falando oralmente, ela diz algo em seus gestos, em sua fisionomia
4
. 

Essa forma de entrevista, relatada por Brum (2005), possibilita uma liberdade 

maior para o entrevistado falar abertamente sobre o que ele quiser, usando suas impressões 

e conceitos sem interferência do jornalista. Mas, ao mesmo tempo, é preciso refletir se, 

                                                 
4
 FERREIRA, Claudiney. Projeto Itaú Cultural, Rio de Janeiro, Programa Jogo de Ideias, Casa de 

Cultura, durante a 8ª Feira Literária de Paraty. Jornalismo e Literatura. Agosto, 2010. Entrevista a 

jornalista Eliane Brum.  
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dessa maneira, não fugimos do que é estabelecido pela pauta, construída para seguir uma 

linha de pesquisa ou apuração. 

Durante nossas entrevistas com o Coletivo Aparecidos Políticos, utilizamos tanto a 

forma de entrevista relatada por Duarte (2009), como também a citada por Brum (2005). 

Como o Coletivo caminha por assuntos do passado e da atualidade, é complicado 

estabelecer apenas uma forma ou outra de apuração de informações. Mas, é possível 

utilizar, em um primeiro contato com a fonte, a entrevista mais livre destacada por Brum, 

depois partindo para algo mais conciso e ligado à pauta estabelecida para a pesquisa, como 

sugere Duarte.  

Na visão de Medina (1986), entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma 

técnica de interação social, de interpretação informativa - quebrando assim isolamentos 

grupais, individuais, sociais - que pode também servir para a pluralização de vozes e 

distribuição democrática da informação.  

A entrevista torna-se, nesse sentindo, conforme Medina (1986), não apenas uma 

forma de coleta de dados, mas também uma troca de conhecimentos entre quem faz as 

perguntas e quem as responde. Muitas vezes, quando o entrevistador pergunta algo e obtém 

uma resposta que o leva a questionamentos ou a refletir sobre o que escutou, ele está saindo 

da linha apenas de ouvir e passa a integrar a realidade daquele que lhe conta algo.  

A mesma autora ainda explica que a partir do momento em que se dispõe a ouvir o 

que uma pessoa tem a lhe dizer em uma entrevista, é quase impossível não entrar no mundo 

do outro, questionar sobre o que ele fala, e mesmo refletir sobre as causas e consequências 

que aquelas informações podem ter. 

Durante a apuração de informações sobre o que levou a criação do Coletivo 

Aparecidos Políticos, passamos a ter contato com uma parte da história do Brasil, no caso a 

Ditadura Militar, que para nós, até então, parecia algo muito vago, distante no tempo e fora 

de discussões entre as gerações que vieram após esse período de repressão no país, como a 

nossa. Ao ouvir o Coletivo, ver as intervenções, conhecer a história de um dos 

desaparecidos políticos, Bergson Gurjão, ter contato com pessoas que foram perseguidas, 

presas, torturadas, isso tudo nos levou a essa troca de conhecimentos que Medina fala. 

Pensando, justamente, em não só levantar discussões sobre o trabalho do Coletivo, 

mas também em trazer informações sobre o que foi essa história de Ditadura no Brasil, 

desconhecida ainda hoje por uma parte da população, queremos expor, no livro-reportagem, 

de forma mais aprofundada, essa relação do passado com o presente. 
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Brum (2005) afirma que quando se vai a campo escutar alguém, entrar na vida de 

alguém, no sentido de conhecer mais profundamente o mundo que rodeia essa pessoa ou 

grupo, é preciso que o entrevistador se “esvazie” de seus conceitos já pré-estabelecidos, e se 

coloque a ouvir o outro com a mente aberta para receber qualquer informação, sem 

julgamentos baseados nas suas vivências.  

Essa foi uma forma que buscamos trabalhar a apuração das informações para nosso 

projeto. Tentamos deixar de lado o pouco que já conhecíamos sobre o que foi o regime 

militar, o que seria arte ou não, se era fora de contexto ou não esses jovens formarem um 

coletivo artístico para buscarem falar de pessoas que eles não conheceram nem tiveram 

contato algum, se isso tinha sentido ou não. 

Ao passo que entrávamos mais na vida do Coletivo, de certa forma, fomos sendo 

levadas a pensar o que seria essa atuação deles, mesclando a arte-ativismo com a busca por 

memória e justiça dos desaparecidos políticos. São questionamentos a esse respeito que 

abordamos no próximo capítulo, relatando um pouco a história da Ditadura Militar no Brasil 

e a atuação do Coletivo Aparecidos Políticos, através da arte-ativismo. 
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2 O COLETIVO APARECIDOS POLÍTICOS E A DITADURA MILITAR 

A resistência da obra não é o socorro que a arte presta à política. Ela não é a 

imitação ou a antecipação da política pela arte, mas propriamente a identidade 

de ambas. A arte é política (Jacques Rancière). 

Durante o período da Ditadura Militar que assolou o país (1964-1985) e, 

principalmente, após a publicação do Ato Institucional Nº 5 (AI-5) no ano de 1968, que 

dava totais poderes ao governo e retirava dos cidadãos todos os direitos, muitas pessoas 

foram “convidadas” a deixar o Brasil. Algumas delas eram cantores, compositores, atores e 

jornalistas.  

A repressão à produção cultural perseguia qualquer ideia que pudesse ser 

interpretada como contrária aos militares, mesmo que não tivesse conteúdo 

diretamente político. Por conta disso, os militares foram capazes de prender, 

sequestrar, torturar e exilar artistas e intelectuais (Sângella, 2011) 5
. 

A arte, de diferentes formas, durante esse período, foi uma maneira de protestar 

contra o regime militar. Para Villac (2012), a arte não simula o cotidiano, ela agrega valor e 

lealdade, sociabilidade e reciprocidade. “O objeto do discurso é tudo o que a sociedade 

nega, mas a cidade abriga.” (VILLAC, 2000, p. 164).  

A atuação do Coletivo Aparecidos Políticos traz questionamentos sobre a Ditadura 

Militar. O grupo busca fazer protestos políticos, por meio da arte urbana. Eles se baseiam na 

busca de justiça e resgate da memória dos desaparecidos políticos durante o regime militar 

no país.  

Neste capítulo, discutiremos sobre assuntos que são importantes para entendermos 

melhor o trabalho dos Aparecidos Políticos como: Ditadura Militar, arte urbana, arte-

ativismo e história do grupo. 

2.1 Ditadura militar brasileira: Os desaparecidos políticos 

A Ditadura Militar brasileira durou 21 anos, de 1964 até 1985. Segundo Arns 

(1985), esse autoritarismo desenfreado acabou gerando uma série de desrespeitos à vida 

humana. O golpe implantado no Brasil, além de tomar o poder, à força, reprimiu 

violentamente quem ousou ser contra o regime que estava sendo instalado. No entanto, 

algumas pessoas não aceitaram pacificamente o que estava sendo imposto e muitos se 

puseram a questionar o regime, principalmente jovens. 

                                                 
5
 Disponível em: <http://artditadura.blogspot.com.br/>. Último acesso: 17/11/2013. 

http://www.blogger.com/profile/08914037788741883480
http://artditadura.blogspot.com.br/
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Não seria a primeira vez que os militares se envolviam em assuntos políticos. Já 

haviam se insurgido no Forte de Copacabana e na Escola do Realengo, em 1922. 

De abril de 1925 a fevereiro de 1927, organizados através da Coluna Prestes, 

percorreram 11 estados brasileiros. Em 1937, o golpe que manteve Getúlio Vargas 

na presidência da República foi feito por militares. Mas somente com a instalação 

da ditadura militar, em 1° de abril de 1964, esse grupo se firmou no comando do 

Executivo Federal (MOURÃO, 2005, p. 21). 

No primeiro dia do golpe, a sede da União Nacional dos Estudantes (UNE), 

fundada em 1937, localizada na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro, foi invadida, saqueada e 

incendiada por uma organização paramilitar, denominada Comando de Caça aos 

Comunistas  (CCC) . A UNE foi colocada na ilegalidade
6
.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil em 10 de 

dezembro de 1948, determina que: “ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou 

castigo cruel, desumano ou degradante”
7
. Mas, em 21 anos, o regime militar brasileiro 

ignorou por completo o que a declaração define, utilizando, segundo Arns (1985), centenas 

de formas de torturas, como agressão física, tortura psicológica, utilização dos mais 

variados instrumentos para torturas físicas, aplicados aos presos políticos brasileiros.  

Arns (1985) ainda afirma que os principais motivos apontados nos processos 

realizados pelo tribunal militar, naquela época, eram por “crimes”, como: militância 

partidária (4.935 acusados); participação em ação violenta ou armada (1.464 acusados); 

manifestação de ideias por meios artísticos (18 casos); identificação com o governo anterior 

ao golpe (484 casos); manifestação de ideias por meios legais, como imprensas, aulas, 

sermões etc (145 casos).  

Para não serem presas, torturadas ou mesmo perderem a vida, as pessoas que 

lutavam contra o governo militar passaram a viver na clandestinidade, falsificando 

documentos e vivendo uma vida, na qual era necessário negar ou mesmo esquecer quem 

foram um dia. Eles sobreviviam através da ajuda de amigos, sempre fugindo de um lado 

para outro para não serem presos.  

O perseguido político, muitas vezes, para manter-se incólume, opta por viver na 

clandestinidade, longe do grupo comunitário a que pertence, sem contato com a 

família, e apenas com a esporádica ligação com sua agremiação política, também 

perseguida e obrigada a se manter clandestina (ARNS, 1985, p. 303). 

Bergson Gurjão Farias – o jovem que inspirou a criação do Coletivo Aparecidos 

Políticos – por causa de sua militância no movimento estudantil, foi condenado há dois anos 

                                                 
6
 Disponível em: <http://www.une.org.br/2011/09historia-da-une/>. Último acesso: 17/10/2013. 

7
 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm/>. Último 

acesso: 02/01/2014. 

http://www.une.org.br/2011/09historia-da-une/
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pela justiça militar. Depois disso, entrou na clandestinidade e partiu para a luta armada, indo 

integrar uma guerrilha que se formava no Araguaia. Em uma das operações do exército para 

desmontar a guerrilha, Bergson foi morto. Ele tinha nessa época 25 anos. Idade que é bem 

próxima a dos integrantes do Coletivo, o que os faz sentir mais forte a necessidade de que a 

memória desse jovem não se perca. 

Por sinal, os jovens foram a parcela da população que mais sofreu com a repressão. 

Segundo Arns (1985), entre 1964 e 1979, mais de 17 mil pessoas passaram pelos bancos da 

Justiça Militar. 7.397 foram acusadas formalmente. 38,9% tinham no máximo 25 anos, 

destes, 3% não tinham sequer 18 anos quando começou a ser formada a ação penal. 3.613 

pessoas foram presas. 84% das prisões haviam sido comunicadas à justiça. 1.843 pessoas 

declararam, em juízo, terem sido torturadas na prisão. Das quase 400 mortes causadas pela 

repressão, cerca de um terço, incluía o desaparecimento do corpo da vítima (ARNS, 1985). 

No Brasil, alguns desaparecidos políticos foram vistos em dependências oficiais ou 

clandestinas por outros presos que coseguiram sobreviver e contar o que viram e o que 

passaram. Essas pessoas que “desapareciam” eram, geralmente, as que estavam sendo 

procuradas e perseguidas pelos órgãos de repressão. E esse é o único registro que se tem 

delas, quando foram detidas pelos militares.  

[...] a tortura mostrou-se uma ferramenta eficaz para o governo conseguir 

informações que pudessem levar a um efetivo combate à oposição. Presos 

políticos eram torturados sem que isso pudesse ser veiculado pelos meios de 

comunicação. Outros “desapareciam”. Até mesmo para os advogados era difícil o 

acesso a seus clientes – dificuldade imposta, não raro, para encobrir as marcas de 

agressões no corpo do prisioneiro (MOURÃO, 2005, p.31). 

Figueiredo (2009) afirma que as Forças Armadas passaram a tentar esconder, nas 

décadas seguintes após o governo militar chegar ao fim, o que havia acontecido com os 

mais de 135 desaparecidos políticos. A justiça ainda condenou a União, por duas vezes, a 

abrir as informações sobre os desaparecidos e o próprio governo federal, que, por duas 

vezes também, intimou formalmente as Forças Armadas a fazê-lo. Mas, as respostas sempre 

eram evasivas. Na sua maioria, os documentos eram apenas notícias recortadas de jornais, 

sem nenhum detalhe importante que levasse à localização dessas pessoas. 

Em 1995, o Congresso aprovou e o presidente Fernando Henrique sancionou a lei 

9.140/95, que criava a Comissão Internacional de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, encarregada de julgar a responsabilidade do Estado, sobre a morte de 

militantes políticos, na medida do possível, localizar corpos dos desaparecidos. 

Mais uma vez, o Exército foi exortado a fornecer os dados que possuía sobre o 

tema, e mais uma vez sonegou as informações que poderiam botar um ponto final 

em dezenas de casos de desaparecidos (FIGUEIREDO, 2009, p. 146). 
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Um caso de desaparecimento que chegou a ser apresentado às autoridades de outro 

país foi o de Stuart Edgar Angel Jones, filho de uma famosa estilista da época, Zuzu Angel, 

a qual travou uma luta árdua para descobrir o que aconteceu ao seu filho. Zuzu chegou a 

fazer protestos, através de sua arte - a de criar modelos de roupas - tentando chamar a 

atenção sobre o que acontecia no Brasil. O site “Tortura Nunca Mais” aborda o caso de 

Stuart, cujo corpo nunca foi entregue a Zuzu Angel, relatando sua prisão e morte. 

Militante do MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO 8 DE OUTUBRO (MR-8). 

Desaparecido desde 1971, aos 26 anos de idade. Stuart foi preso no Grajaú, no 

Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1971, cerca das 9h da manhã, por agentes do 

Centro de Informações da Aeronáutica (CISA), para onde foi levado e torturado. 

Ao cair da noite, após inúmeras sessões de tortura, já com o corpo esfolado, foi 

amarrado à traseira de um jipe da Aeronáutica e arrastado pelo pátio com a boca 

colada ao cano de descarga do veículo, o que ocasionou sua morte por asfixia e 

intoxicação por monóxido de carbono
8
. 

Em setembro de 1971, Zuzu Angel fez um desfile intitulado International Dateline 

Collection III Hollyday and Resort. O desfile foi realizado na casa do cônsul brasileiro em 

Nova York, pois era proibido criticar o Brasil fora do país, e a casa dele era considerada 

território nacional. Zuzu Angel acreditava na eficácia do desfile protesto. Foram utilizadas 

as mesmas peças de roupas que ela sempre produziu, mas, no lugar de suas tradicionais 

estampas de borboletas e flores, apareceram desenhos infantis representando tanques de 

guerra, canhões, pássaros. Entre eles, a figura de um anjo, sua marca registrada, 

amordaçado em homenagem ao filho desaparecido. Registrou-se, assim, o primeiro desfile 

de moda política que se teve notícia
9
. 

O Coletivo Aparecidos Políticos utiliza também a arte como forma de protesto 

pelos desaparecidos, assim como Zuzu Angel usou para lembrar seu filho. O grupo, em 

algumas entrevistas, relata que a ideia de apropriação urbana para eles é justamente criar 

uma tensão no espaço. Ainda enfatizam que toda arte é política.  

Como afirma o grupo, a ideia é criar esse campo de tensão, colocar em conflito o 

espaço e reacender um descenso naquele local onde é feito o protesto. Uma arte que seria 

muito tradicional não causaria nenhuma “agitação”, e uma arte que não mexe, que não cria 

nenhum tipo de tensão, é uma arte que não representa muita coisa.  

                                                 
8
Disponível em: 

<http://www.torturanuncamaisrj.org.br/MDDetalhes.asp?CodMortosDesaparecidos=330/> 

 Último acesso: dia 29/09/2013. 

 
9
Disponível em: 

<http://www.torturanuncamaisrj.org.br/MDDetalhes.asp?CodMortosDesaparecidos=330/>  

Último acesso: dia 29/09/2013. 

http://www.torturanuncamaisrj.org.br/MDDetalhes.asp?CodMortosDesaparecidos=330/
http://www.torturanuncamaisrj.org.br/MDDetalhes.asp?CodMortosDesaparecidos=330/
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No próximo item, abordamos com mais detalhes o que caracteriza esse tipo de 

protesto artístico realizado pelo Coletivo, mostrando exemplos de como eles utilizam a 

união da arte com o resgate da memória dos desaparecidos políticos, além de levantar 

questionamentos, sobre que tipo de público esse trabalho atinge.  

 

2.2 A Arte urbana - Manifestação e reflexão sobre o espaço urbano 

Quando pensamos em arte, remetemo-nos às obras de arte, à literatura, à música, 

ao teatro, dentre outras áreas que fazem parte de nossa cultura. Para Jorge Coli (1985), é 

difícil definir o que é arte, e vários tratados de estética tentaram conceituá-la. O autor afirma 

que é possível dizer que a arte é certas manifestações da atividade humana, para com as 

quais nosso sentimento é de admiração, pois nossa cultura possui uma noção que qualifica 

solidamente uma de suas ações e as privilegiam. 

Coli (1985) também explica que a nossa cultura especifica os lugares onde a arte 

pode se manifestar, dando assim estatuto de arte a um objeto, como num museu, numa 

galeria, num cinema “de arte” que transmite filmes que escapam da banalidade dos circuitos 

normais, numa sala de concerto onde se ouve música “erudita”, dentre outros espaços 

culturais. 

A arte urbana rompe com esse conceito de que a arte pode ser somente produzida 

em galerias e museus. Segundo Villac (2012), essas ações são um contraponto ao 

esquecimento dos problemas em nosso cotidiano. 

Na arte urbana, a vida mundana dos hábitos, memórias, histórias compartilhadas 

se explicitam como contraponto ao esquecimento, à pobreza, ao desemprego da 

transição à era pós-industrial. O território urbano – denso pelo uso, aberto ao 

significado – é suporte de uma ação criadora insurgente, simbólica, social e 

politicamente qualificadora do valor coletivo do espaço público (VILLAC, 2012, 

p.165). 

Os artistas plásticos da contemporaneidade têm se apropriado do espaço urbano 

para expor suas inquietudes e manifestações. Pallamim (2000) afirma que a arte urbana é 

uma prática social, pois suas obras propiciam a captação das relações e dos modos 

diferenciais de apropriação do espaço urbano, trazendo em seus propósitos estéticos o trato 

com significados sociais que as rodeiam, seus modos de tematização cultural e política.  

Para Pallamim (2000), o significado das obras de arte urbana e sua concretização 

no domínio público aplicam-se aos espaços permeados por interdições, contradições e 

conflitos, e o seu efeito está relacionado às forças que são exercidas entre grupos sociais, 
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entre grupos e espaços, entre interpretações do cotidiano, da memória e história dos espaços 

urbanos. Quanto ao potencial das obras de caráter temporário, pode-se configurar em um 

terreno privilegiado, causando um choque de valores (negação, subversão ou 

questionamento de valores). 

As intervenções são movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais 

realizadas nos espaços públicos. Essas ações artísticas particularizam lugares e buscam 

recriar as paisagens da cidade. Existem intervenções urbanas de vários portes, indo desde 

pequenas intervenções, através de adesivos até grandes instalações artísticas
10

. 

O Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, Fernando do Nascimento 

Gonçalves, em seu artigo para a Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação (Compós, 2007) 
11

, afirma que é curioso o engajamento dos 

artistas da atualidade ao diluírem as fronteiras entre a arte e a política, entre política e 

criação, entre arte e vida. Essas fusões começaram, no início do século XX, e as condições 

de efetivação dessas ações são mais propícias hoje. 

A arte, por exemplo, nos movimentos das vanguardas europeias do início do 

século XX e dos anos da contracultura, foi marcada por experiências liminais, de 

conjuração de limites e era radicalmente engajada contra as instituições e o 

mercado da arte. Contudo, a partir do final dos anos 70, abre-se a variados tipos 

de mediação, tendo como bases a apropriação, o trabalho colaborativo 

interdisciplinar e o uso de referências do cotidiano, inclusive da cultura de massa 

e da tecnologia. A obra de arte contemporânea liberta-se assim da necessidade de 

“ter que dizer alguma coisa” (2007, p. 6).  

Em Fortaleza, existem outros grupos de arte que fazem arte urbana como, por 

exemplo, os Coletivos Acidum e Curto-circuito. O Acidum atua com grafites, produção 

audiovisual, oficinas, performances ao ar livre, entre outras intervenções artísticas. Já o 

Curto-circuito traz outra proposta, que é trazer observações sociológicas, filosóficas e 

políticas por meio de pontuais e efêmeras intervenções urbanas associando a estética e a 

ética.  

O Coletivo Aparecidos Políticos, que é formado por artistas ativistas, também se 

inclui nessa corrente, mas traz um diferencial. O grupo executa intervenções urbanas 

enfatizando a relação entre arte e política. A prioridade das ações do Coletivo é trazer a 

discussão e ativar a memória de seus espectadores sobre o desaparecimento dos mais de 

                                                 
10

 Disponível em: <http//:www.intervencaourbana.org/>. Último acesso: dia 27/09/2013. 

 
11

Disponível em:<http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/158/159>. 

Último acesso: dia 27/09/2013. 
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trezentos militantes da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). As intervenções são 

principalmente: o rebatismo
12

 de espaços públicos que têm nomes de ditadores e a colagem 

de cartazes com fotos dos desaparecidos políticos pela cidade em locais que foram cenários 

de tortura e de resistência. 

Segundo o artista plástico Srur (2013), em entrevista ao programa Capital Natural 

(Band News) 
13

, a intervenção urbana é uma tendência. É a última fronteira da arte devido 

ao circuito institucional ser limitado e não comportar todos os artistas, logo, a cidade passar 

a ser plataforma da arte contemporânea. Para o Coletivo, a prática da intervenção urbana 

caracteriza-se como uma arte que extrapola os tradicionais espaços representativos e passa a 

ser uma prática mais próxima da vida dos efeitos e situações. 

 

2.2.1 Arte-ativismo: a arte política  

O termo arte-ativismo aplica-se a qualquer manifestação artística feita na rua com 

o intuito de trazer algum tipo de reflexão sobre a vida urbana e a contemporaneidade. A 

artista e pesquisadora de arte-ativismo, Lilian Amaral, em entrevista ao programa Capital 

Natural (Band News), diz que, quando a arte se apropria das ruas, ela traz consigo uma 

função política não partidária, mas uma política crítica da conexão do sujeito com o espaço 

urbano.   

Amaral (2013) afirma que a arte seja talvez a recuperação do fio de humanidade de 

um tempo reflexivo que a mídia nos impõe a perder. Segundo a artista, nos meios de 

comunicação, nós somos obrigados a ter respostas prontas e rápidas na demanda do 

cotidiano. Nesse caso, a arte surge para trazer uma inquietação, fazendo com que 

percebamos o nosso sentimento com o sentido das coisas. Ou seja, se, de um lado, a arte 

pode provocar a suspensão desse tempo acelerado, ela também pode trazer uma reflexão 

crítica fazendo com que o indivíduo se reconecte ao espaço urbano. 

O artista visual, Eduardo Srur (2013) 
14

 explica que o papel do artista que produz 

arte urbana no Brasil é de formar o olhar de seu espectador, provocando-o a entender o que 

está sendo proposto, e a participar desse jogo entre a arte urbana e a cidade. A arte-ativismo, 

                                                 
12

 O rebatismo dentro do trabalho dos Aparecidos Políticos é a renomeação dos espaços cujos nomes 

são de ditadores na ditadura militar do Brasil.  
13

 Capital Natural é um programa da Rede de TV Band News apresentado pelo jornalista Fernando 

Gabeira e pode ser acessado no blog <http://gabeira.com.br/portfolio/arte-ativismo/>. Último acesso: 

dia 27/09/2013. 
14

 Disponível em: <http://gabeira.com.br/portfolio/arte-ativismo>. Último acesso: 10/12/2013. 

http://gabeira.com.br/portfolio/arte-ativismo/
http://gabeira.com.br/portfolio/arte-ativismo


24 

 

 

 

por meio da intervenção no cotidiano das pessoas, busca uma conexão entre o sujeito, a arte 

e o espaço urbano. 

Sru (2013) também enfatiza que, pelo fato de as pessoas não estarem acostumadas 

a vivenciar a arte – pois somente 3% da população brasileira visita museus, galerias e 

espaços institucionais –, a intervenção urbana vem cumprir o papel de provocar o 

espectador a sair da “anestesia” do cotidiano e ao mesmo tempo propor uma leitura 

democrática do que está sendo exposto em forma de arte. 

O Coletivo Aparecidos Políticos acredita que a arte, ou arte-ativismo, não é apenas 

um instrumento político, mas sim a própria política, pois as intervenções urbanas 

produzidas pelo grupo têm um conceito de inseparabilidade entre a arte e a política em um 

contexto urbano. 

No próximo item traremos a história de como surgiu o Coletivo, qual o tipo de 

trabalho realizado por ele, mostrando exemplos de intervenções que o grupo já realizou. 

 

2.3 Aparecidos Políticos: Arte pela memória e justiça 

Após trinta e sete anos de desaparecimento, no dia 6 de outubro de 2009, os restos 

mortais do cearense Bergson Gurjão Farias, integrante da Guerrilha do Araguaia (1966-

1974), chegaram a Fortaleza. A partir desse fato, estudantes de artes plásticas e audiovisual 

da cidade resolveram formar um grupo de arte-ativismo para protestar contra o 

desaparecimento de presos políticos na Ditadura Militar. A ideia era também resgatar a 

memória de muitas pessoas que, assim como Bergson, lutaram contra o regime autoritário 

de sua época e continuam desaparecidas.  

Em 2010, o Coletivo de artistas Aparecidos Políticos foi formado. De lá até hoje, 

passou por algumas formações. Atualmente, os integrantes do grupo são os veteranos, 

Marcos Venícius, estudante de artes visuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) e Alexandre Mourão, psicólogo e artista visual. As garotas que 

entraram este ano (2013) são Sara Nina, estudante de artes visuais no IFCE e integrante do 

Movimento Feminista no Ceará, e a advogada Stella Maris, que pertence à Rede Nacional 

de Advogadas e Advogados Populares/CE (RENAP). 
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A primeira intervenção do Coletivo foi chamada de ex-votos
15

, um misto de arte 

com crença popular. Então, o grupo fixou a colagem de rostos de desaparecidos políticos 

com “pedaços de corpos” (ex-votos) em muros pelas ruas de Fortaleza. Isso foi feito em 

pontos que foram palco de resistências e torturas, como as avenidas da Universidade e 13 de 

Maio, no bairro Benfica. 

Outra forma de intervenção realizada por eles foi o rebatismo popular de lugares 

públicos que possuem nome de militares, ou, como o Coletivo denomina: ditadores. Como 

por exemplo: o Centro Social Urbano Presidente Médici
16

, localizado na Av. Borges de 

Melo, foi rebatizado para Edson Luís, o nome do primeiro estudante assassinado pela 

Ditadura, em 1968
17

. A Praça do Quartel do Vigésimo Terceiro Batalhão de Caçadores (23º 

BC), na Avenida 13 de Maio, também teve seu nome modificado para “Praça do Preso 

Político Desaparecido” em homenagem ao local que foi concentração de presos cearenses 

durante o regime militar.  

O Coletivo relata que no dia da intervenção no 23º BC estava acontecendo o 

encontro de militares, chamado Relembrar é Viver. Esse encontro é formado por membros 

da Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) e dos Núcleos de Preparação de Oficiais da 

Reserva (NPOR), militares que ainda celebram o golpe de estado em 1964. Devido a isso, 

nesse dia, existiu certa tensão no local, porque as pessoas que estavam ali eram justamente 

as remanescentes daquele período.  

A arte-ativismo realizada pelo Coletivo Aparecidos Políticos ainda é algo que 

levanta questionamentos, pois nem todas as pessoas entendem o que significam aquelas 

ações, desenhos ou performances. A arte confunde quem a vê ou confronta as suas ideias? 

Ela não é compreendida por falta de conhecimentos sobre aquela forma de atuação (pintura, 

grafit e, rebatismo popular etc.) ou por falta de conhecimento sobre o que foi a história do 

Brasil? Essas reflexões nos motivam a desenvolver pesquisas futuras, visto que em nosso 

trabalho, não realizamos um estudo de recepção. Mas, segundo Marcos Venícios (11 de 

março de 2013), fazer essas intervenções é mexer com uma memória que é muito recente no 

país. 

                                                 
15

 Essa crença consiste em pedir cura, através da fé, confeccionando uma parte do corpo, a qual se quer 

curar, geralmente esses objetos são feitos de madeira.  
16

 O presidente Médici, marcou sua atuação no governo do Brasil, como o período mais duro de 

recrudescimento da repressão política, da censura aos meios de comunicação e pelas denúncias de 

tortura aos presos políticos. 
17

 O estudante se encontrava no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, quando policias chegaram 

atirando contra um grupo de estudantes que preparava uma manifestação, contra as péssimas condições 

de higiene e funcionamento do restaurante universitário. 



26 

 

 

 

É uma memória que mexe com muita gente. Mexe com a atual conjuntura política 

do Brasil. Tudo isso é um pouco difícil de lidar. Então, existe certa ansiedade 

porque a gente vai pegar uma praça que fica em frente ao quartel, como por 

exemplo, o 23° BC, que foi um palco de torturas e de prisões. 

É possível entender a arte ou qualquer coisa ligada a esse tema sem que as pessoas 

possuam esse conhecimento, esse estudo, essa leitura sobre como seu país foi construído, 

como ele foi formado, como ele veio a se tornar a realidade que vivemos hoje? Seja como 

for, a arte-ativismo como o Coletivo aborda é algo que traz reflexões. O intuito do grupo é 

justamente este: sair da quietude e do silêncio e causar o confronto de ideias e pensamentos. 

Como isso vai ser construído depende dos conceitos e conhecimentos de cada pessoa do 

público.  

Além dessas intervenções, o grupo construiu uma rádio livre, a Rádio Arte, que 

ainda não tem lugar fixo, e já foi levada a Marabá (PA) e São Paulo (SP). Os programas 

gravados da rádio podem ser ouvidos através do site do Coletivo
18

. A Rádio Arte também 

tem uma programação voltada para a política e a cultura cearense. O Coletivo sempre 

convida as pessoas a se apropriarem dela e a utilizarem esse espaço. Eles já levaram 

sociólogos para discussões sobre temas políticos, grupos musicais, teatrais e literários, para 

divulgarem seus trabalhos, propagando outros tipos de arte no veículo radiofônico, dando 

voz a todos que tiverem o que contribuir para sociedade cearense e brasileira.  

Eles afirmam que o objetivo de criar a rádio foi de intervir nas ondas do ar, que são 

controladas por um pequeno grupo formado por políticos e empresários. Essa é mais uma 

ferramenta que eles utilizam para informar a população sobre a história que poucos 

conhecem. No caso da Ditadura e de suas vítimas, a rádio dá voz aos parentes dos 

desaparecidos que até hoje lutam por justiça e buscam localizar os restos mortais de seus 

familiares. 

O Coletivo, procurando suscitar o debate sobre o período militar, criou, ainda, uma 

feira que teve três edições: a Feira da Memória. Era uma intervenção a partir da qual eles 

queriam atrair as pessoas para esse bate-papo. Na ocasião, exibiram alguns vídeos, 

documentários e permitiram até uma troca de livros ou materiais para quem estivesse 

interessado no assunto. Os locais onde ocorreram as edições da feira foram a antiga sede da 

Polícia Federal, que é hoje a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), o Mausoléu 

Castelo Branco e a Praça do 23° BC.  

                                                 
18

 Disponível em: <www.aparecidospoliticos.com.br>. Último acesso: 27/09/13. 
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O intuito era o de se apropriar desses locais e utilizá-los como um palco para 

levantar a discussão sobre o período da ditadura, as causas, efeitos e consequências na 

atualidade. Stella Maris traz essa questão de a juventude atual ter mais contato com assuntos 

como esse, que foi uma época que marcou a história do país, e aborda um pouco a questão 

de como o Coletivo vê esse rebatismo popular. 

Pra gente é na verdade uma espécie de justiça, que é feito com os rebatismos 

sociais, o processo da taxação dos torturadores, de renomeação dos prédios 

públicos que homenageiam torturadores, genocidas, que homenageiam pessoas 

que contribuíram direta e indiretamente nesse processo. É importante atuar nesse 

processo de justiça. É importante ter mais engajamento dos jovens, e eu acho que 

o grande lance, a grande questão é que se não for feito um trabalho na educação, 

se não for feito uma divulgação de tudo que aconteceu isso pode ficar apagado 

(Stella Maris, entrevista concedida em 16 de março, 2013). 

Alexandre Mourão também relata sua posição sobre a integração dos jovens no 

conhecimento da política e história do país e cita um exemplo do que aconteceu em uma das 

intervenções. 

A gente fez uma colagem em frente à Casa dos Estudantes
19

, teve um 

desaparecido político que foi preso lá. E chegou um cara da nossa idade, e 

perguntou o que era Ditadura Militar, ele não conhecia. E por quê? Hoje, pesa no 

imaginário social, na vida das pessoas, e da nossa geração também, esse 

pensamento conservador de que esse período é uma página virada na nossa 

história. Tem que esquecer a ideia do esquecimento que já foi feito pela própria 

lei da Anistia 
20

. E muitas pessoas carregam isso, esquecer, não tocar nisso, 

porque se não vai reacender coisas e é perigoso, não se pode. Muita gente 

desconhece. Uma coisa que a gente discute muito é: por que a nossa geração não 

discute política? Não se interessa por política? Porque tem muito a ver com esse 

período também. Foram vinte anos de porrada, foram vinte anos de: Olha, você 

não pode falar... A minha mãe entrou na faculdade sendo advertida pelo meu avô 

de que ela não poderia, não deveria comentar nada de política. Qual a repercussão 

que isso teria na minha vida? (Alexandre Mourão, entrevista concedida em 01 de 

março, 2013).  

No próximo item falaremos sobre a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 

2012, para investigar os casos de crimes cometidos na época da Ditadura Militar. 

 

 

                                                 
19

 Localizada na Rua Paulino Nogueira, 125, Benfica, Fortaleza-CE. 
20

 É concedida anistia a todos que, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 

agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram 

seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 

vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos 

dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 

Complementares. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm/acesso>. 

Último acesso: 02/10/2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm/acesso
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2.3.1 Comissão Nacional da Verdade 

O Coletivo Aparecidos Políticos em parceria com o ex-preso político, Mário 

Albuquerque, fundador do Instituto Anistia 64-68
21

 realiza um trabalho de resgate da 

memória dos desparecidos políticos. Nesse espaço, eles possuem um acervo com 

documentação sobre o período ditatorial, como fotos, livros, além da própria memória 

resgatada, através de conversas e discussões.  

Nesse espaço, o Coletivo já transmitiu, através da rádio livre, relatos de ex-presos 

políticos que, além de contarem sua história, também se dispõem a conversar com pessoas 

de gerações distintas, criando esse elo entre o passado e o presente, tentando abrir a 

possibilidade de um olhar diferente para a construção de liberdade realmente verdadeira. 

Segundo Mário Albuquerque, pela primeira vez, essa geração que sofreu as 

consequências da Ditadura está contando a sua história, com o sentido de não ficar 

remoendo o passado, mas de construir uma ponte para o futuro, para que momentos como 

esse não venham mais a se repetir no Brasil.  

No dia 11 de junho de 2013, Mário integrou o grupo que faz parte da recém-

instalada Comissão da Verdade Memória e Justiça, das Universidades Federal (UFC) e 

Estadual (UECE) do Ceará. A Comissão Nacional da Verdade (CNV), que foi criada pela 

Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012, tem por finalidade apurar graves 

violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 

1988. Estando dentro desse período a Ditadura Militar
22

.  

O Coletivo Aparecidos Políticos esteve presente nesse momento e foi uma troca de 

conhecimento entre gerações. Havia uma diversidade de coletivos, movimentos sociais, 

militantes atuais e também do período da repressão. Esse momento foi marcante por trazer a 

memória de muitas pessoas que foram presas, torturadas e algumas expulsas das duas 

universidades.  

Entre os lembrados, estava Bergson Gurjão Farias, que motivou a criação do 

Coletivo, e, de certa forma, fê-los ir à busca por memória, verdade e justiça para os 

desaparecidos na Ditadura Militar. Bergson era estudante de Química da UFC, antes de 

integrar a Guerrilha do Araguaia, antes de perder a vida lutando pelo seu país, pela própria 

liberdade e da dos demais, acreditando que, através da luta e da força de suas ideias, era 

                                                 
21

 O Instituto tem a missão de ajudar nos processos de indenização para os presos políticos e para as 

famílias dos desaparecidos. É localizado na Rua Instituto do Ceará - Benfica, 164 - Fortaleza – CE. 
22

 Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv/acesso>. 

Último acesso: 02/10/2013. 

http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv/acesso
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possível mudar a realidade cruel e desumana que fazia parte da vida dos brasileiros naquele 

tempo. 

Mário Albuquerque, durante a sua entrevista concedida em 16 de março de 2013, 

faz a seguinte afirmação: “A liberdade de expressão é um dos bens maiores do ser humano, 

você poder expressar seu pensamento.”. Para as gerações pós-Ditadura Militar, talvez seja 

difícil de imaginar ou mesmo de acreditar que toda essa repressão um dia existiu no Brasil, 

pois hoje é tudo muito diferente, o cenário mudou. Mas a liberdade de expressão realmente 

existe? Ou fomos ensinados, como o Coletivo aborda, a não falar sobre o assunto? O Brasil 

é um país sem memória? Questões como essas ficam latentes e nos acompanham, quiçá, 

para uma futura pesquisa.  

No próximo capítulo, relatamos as nossas impressões e experiências durante as 

nossas entrevistas e vivências com o Coletivo Aparecidos Políticos e com as pessoas que 

apoiam o trabalho desse grupo em nosso Diário de Campo. 
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3 DIÁRIO DE CAMPO  

Neste capítulo, vamos abordar como foi nosso processo de construção do livro-

reportagem, nossas vivências e experiências durante a pesquisa. As motivações que nos 

guiaram durante todo o curso de comunicação social, pela escolha do jornalismo como 

profissão. O processo de acompanhamento do Coletivo Aparecidos Políticos em suas 

intervenções e em outros momentos como rodas de conversa, parcerias com outros grupos, 

exposições e mesas de debate.  

3.1 Acompanhando o Coletivo e a produção do livro-reportagem 

3.1.1 Relato de Joyce Selena 

Certo dia, eu ouvia um dos programas da Rádio Universitária FM e três alunas da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) comentavam sobre os livros-reportagem que elas 

haviam feito como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Aquela conversa me chamou 

atenção. Eu estava no 3º semestre de jornalismo e, desde então, veio-me a ideia de fazer um 

livro-reportagem para registrar um fato relevante, podendo colocar vários ângulos de uma 

história sem me preocupar com a objetividade do jornalismo. 

Durante todos os semestres da faculdade, praticamente, aprendi a escrever 

tecnicamente textos jornalísticos, notícias, que são escritas de maneira objetiva e pouco 

aprofundadas, baseadas no lead
23

. Mas, somente no 5º semestre, em 2012.1, na disciplina de 

Laboratório de Jornalismo Impresso, é que tive um contato maior com a reportagem e a 

entrevista e pude colocá-las em prática. Nesse processo, compreendi que o fato vai além do 

simples relato, pois um acontecimento traz vários ângulos, ou seja, várias versões. 

Nesse período, conheci a Thaíla, e observei a sua desenvoltura com a literatura e o 

seu gosto pela escrita. Nesse momento, percebi que eu teria uma parceira perfeita para me 

ajudar na construção do livro-reportagem. Como eu já conhecia um pouco do trabalho do 

Coletivo Aparecidos Políticos, desde 2010, através de um amigo, Gelirton Almeida, que na 

época era um dos integrantes do grupo, achei que a história do grupo poderia ser uma boa 

pauta.  

Eu acreditava que a história desses meninos seria interessante, pois eles tinham 

uma boa atuação na cidade, com um trabalho que remetia aos desaparecidos políticos da 
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 O lead ou pirâmide invertida é um estilo jornalístico em que os fatos mais importantes (O quê, quem, 

como, quando, porque e onde) são expostos no primeiro parágrafo da notícia com a finalidade de 

prender a atenção do leitor. 
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Ditadura Militar brasileira. Em 2012, esse tema passou a ter mais relevância devido à 

instalação da Comissão Nacional da Verdade, criada a fim de analisar os crimes cometidos 

contra os direitos humanos dessa época. Já no 6º semestre, exponho minha ideia para Thaíla 

que, como boa escritora, ficou empolgada com a minha proposta e resolveu aceitar esse 

desafio.  

A nossa primeira entrevista foi com o líder e fundador do Coletivo, Alexandre 

Mourão. Foi em uma tarde ensolarada de 1º de março de 2013. Marcamos de nos encontrar 

no bosque da Casa de Cultura da UFC. O entrevistado chegou antes do que nós duas. Ele 

estava tão ansioso quanto nós. Foi o nosso primeiro contato com ele. Ficamos meio tímidas, 

mas depois desenrolamos um diálogo interessante. A cada momento que ele falava 

ficávamos mais surpreendidas com o fato de um rapaz tão jovem lutar por pessoas que 

tinham sumido há mais de 20 anos. 

Concordo plenamente com a afirmação da comunicóloga Cremilda Medina (1986, 

p. 8) quando diz: “[...] ambos os participantes do jogo da entrevista interagem, se 

modificam, se revelam, crescem no conhecimento do mundo e deles próprios.”. Essa foi a 

sensação que tive enquanto conversava com Alexandre. Ele nos mostrou o seu universo... 

Eu tinha pouco conhecimento sobre a Ditadura e, a partir daquela conversa, fiquei instigada 

a pesquisar mais sobre o assunto.  

Na segunda entrevista, eu já estava mais tranquila, pois eu já conhecia o 

entrevistado, Marcos Venícios (Marquinhos), há uns quatro anos, mas nos víamos 

esporadicamente. Confesso que, quando o entrevistamos, conheci outro lado seu. Já sabia 

que ele era uma pessoa carinhosa e prestativa, mas, naquela entrevista, eu conheci o seu 

lado de luta e isso me fez ter mais admiração por ele. A Thaíla, como não o conhecia, 

relatou que ele lhe passou emoção, humanidade e sede de luta por justiça para aqueles que 

desapareceram na época da Ditadura. 

Depois desses primeiros contatos, não largamos mais os meninos. Passamos a 

acompanhá-los em suas atividades, dentro do possível. E na abertura da exposição em que o 

Coletivo fez uma homenagem a Carlos Prestes, em 22 de março deste ano, no espaço da 

Anistia 64-68, localizado na Rua Instituto Ceará nº 164, Benfica, em que esteve presente a 

sua filha, Anita Prestes, nós tivemos contato com a arte deles. Esses momentos nos 

aproximaram cada vez mais do Coletivo, criamos laços afetivos com os integrantes e 

passamos a apoiar a luta deles.  

Aproveitamos também esse momento para entrevistarmos as duas novas 

integrantes do grupo: a advogada Stella Maris e a estudante de Artes Plásticas Solange 
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Pitombeira, que vieram agregar seus conhecimentos ao grupo. Além de entrevistarmos o 

preso político na Ditadura Militar, Mário Albuquerque, que, através de sua história, fez 

voltarmos no tempo e refletir sobre a repressão durante o regime militar. Nesse instante, 

demo-nos conta de como o jornalismo é imprevisível, pois não esperávamos ter acesso ao 

depoimento de um personagem daquela época. Cabe ao repórter ter o senso de oportunidade 

e perceber que a pauta pode surgir a qualquer instante.  

Devido a essa aproximação, o Coletivo passou a nos convidar sempre para 

participar de seus eventos. Outro momento bastante interessante foi quando participamos do 

programa Cineclube Unifor
24

, em 4 de abril de 2013, na Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR), no qual o Coletivo de Arte Callejero, de Buenos Aires, e o Coletivo Aparecidos 

Políticos debateram sobre o processo da Ditadura Militar na Argentina e no Brasil e 

explicaram as suas atuações artísticas sobre o tema.  

Após assistirmos ao programa na UNIFOR, fomos para o Campus do Itaperi, da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), onde a gente participou de uma oficina de 

escracho
25

 e intervenção urbana
26, 

ministrada pelo Coletivo Callejero. Antes de começar a 

oficina, nós conversamos com Lorena Bossi, uma das integrantes do grupo argentino. Ela 

nos relatou que esse coletivo faz intervenções urbanas na Argentina há 15anos, e o motivo 

da sua vinda para Fortaleza foi a troca de conhecimentos políticos e artísticos com os 

Aparecidos Políticos, que também iriam para Buenos Aires em setembro deste ano, com a 

mesma intenção: fazer um intercâmbio entre esses dois países latinos que sofreram com a 

Ditadura Militar e usam da arte para protestar contra o regime que causou grandes danos a 

essas nações. 

Nesse mesmo dia, Thaíla e eu conhecemos o estudante do curso de Direito e 

integrante do Levante Popular da Juventude, Miguel Braz. Ele nos informou que esse 

movimento era uma organização de jovens militantes, voltada para a luta de massas em 

busca da transformação da sociedade. Então, nesse momento, mais uma vez percebemos 

que seria interessante pegar o depoimento de alguém desse movimento.  

                                                 
24

 Programa televisivo de Cinema da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) que é transmitido pela TV 

UNIFOR. O canal tem transmissão no Canal Universitário 14, da TV por assinatura NET. 
25

 O termo escracho é oriundo da Argentina, da associação H.I.J.O.S, como instrumento na denúncia 

dos responsáveis pelo genocídio na última Ditadura Militar. Disponível em: 

<http://passapalavra.info/2013/05/77286>. Último acesso: 27/10/ 2013. 
26

 É o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais 

realizadas em espaços públicos. Disponível em: <http://www.intervencaourbana.org/>. Último acesso: 

28/10/ 2013. 

http://passapalavra.info/2013/05/77286
http://www.intervencaourbana.org/
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Miguel nos indicou dois integrantes do Levante Popular da Juventude, Jéssica 

Cardoso e Raul Castro, ambos estudantes de História da UECE. Durante as entrevistas, eles 

relataram que participaram de uma intervenção junto aos Aparecidos Políticos em Fortaleza, 

em março de 2012, que foi um escracho feito na casa e no local de trabalho do advogado 

José Armando Costa, que foi delegado da Polícia Federal na capital no início da década de 

1970. Ele era responsável por fazer interrogatórios logo após as sessões de tortura e coagia 

os presos políticos a assinar falsos depoimentos sob ameaça. “Esse ato tinha como objetivo 

denunciar o crime cometido pelo torturador Costa durante o regime militar.”, foi o que 

Jéssica nos disse. 

A última experiência que tivemos com o Coletivo Aparecidos Políticos foi ter 

participado do curso de arte-ativismo, que aconteceu entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. 

Foi uma ocasião bastante proveitosa, pois pudemos conhecer as várias possibilidades de se 

fazer o ativismo criativo, através de várias linguagens como o grafite, stencil
27

, ações 

performáticas etc. Essa vivência foi muito interessante, pois passamos a conhecer esse tipo 

de ativismo mais de perto, chegamos até a fazer um stencil com imagens dos desaparecidos 

políticos na Ditadura Militar brasileira. 

Todo esse processo de pesquisa e entrevistas com o Coletivo Aparecidos Políticos 

nos permitiu que colocássemos em prática o que aprendemos durante a academia e nos fez 

perceber que o papel do jornalista vai além do ato de informar, pois como o jornalismo lida 

com fatos do cotidiano também acaba se tornando um registro histórico, social e cultural de 

um povo. 

 

3.1.2 Relato de Thaíla Cavalcante 

Sempre tive vontade de escrever um livro, aliás, é um sonho que carrego desde a 

infância. Amo escrever. Meu trabalho de conclusão de curso seria uma monografia, e eu 

havia começado a pesquisar sobre o surgimento e desenvolvimento da escrita, queria falar 

de algo que tivesse ligação com essa paixão que me move nesse mundo. 

O gosto pela literatura sempre me acompanhou. Os livros são meus grandes 

amigos, desde criança. Então, nessa fase de escolher o que eu faria para concluir meu curso, 

acabei me deparando, dois semestres antes, com o jornalismo literário, e fiquei encantada 

                                                 
27

 O estêncil (do inglês stencil) é um desenho ou ilustração que representa um númeor, letra, simbolo 

tipográfico ou qualquer outra forma ou imagem figurativa ou abstrata, que possa ser delineada por corte 

ou perfuração em papel, papelão, metal ou outros materiais. (http://vestindodiferente.jimdo.com/o-que-

%C3%A9-stencil/), site acessado no dia 28 de outubro de 2013. 

http://vestindodiferente.jimdo.com/o-que-%C3%A9-stencil/
http://vestindodiferente.jimdo.com/o-que-%C3%A9-stencil/
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com essa forma de jornalismo que utiliza uma escrita mais humanizada, detalhada e 

aprofundada, que ao mesmo tempo informa e expõe para as pessoas um jornalismo não só 

preocupado em passar uma notícia, mas que mostra um caráter humanizado ao ter cuidado 

na construção do texto.  

Quando Joyce me apresentou a proposta do livro-reportagem, não pensei duas 

vezes e me joguei nessa aventura, porque produzir o livro tem sido isso, uma grande e 

maravilhosa aventura. A cada nova leitura, estudo, ou mesmo discussões entre nós duas 

sobre o nosso tema para o trabalho, ia descobrindo algo novo que me motivava a ter certeza 

que era isto que eu queria fazer: concluir o curso de jornalismo, agregando as coisas que 

sempre me acompanharam: a escrita e a literatura.  

A questão do tema escolhido, que envolve um Coletivo que nos traria o estudo 

sobre arte e política, foi um momento de puro envolvimento e descobertas. Eu nunca tive 

uma relação muito boa com a política. Sempre olhava distante, de cara feia. Não que eu 

goste muito agora... Mas, após o primeiro contato com os meninos do Coletivo, comecei a 

ver o quanto da história do meu país eu desconhecia. E isso fez com que o mundo com o 

qual estava habituada a ver apenas de uma forma se transformasse em diversos 

questionamentos. E, de certa maneira, isso me levou a pensar sobre o curso que eu havia 

escolhido, como eu via e acreditava o que era o jornalismo. Desde então, eu e Joyce 

passamos a conversar sobre como era o jornalismo visto em sala de aula e aquele aprendido 

na prática. 

A diferença é que o primeiro surge, pelo menos foi assim para mim, como algo que 

é necessário aprender sim, mas que, ao mesmo tempo, prende muito, pois nos obriga a 

seguir regras e linhas de pensamentos únicas, valorizando, às vezes, bem mais a técnica, 

fazendo-nos esquecer de que nosso curso faz parte da área de humanas, que lidamos 

diariamente com a vida das pessoas. Noticiar um fato ou expor a vida de alguém requer não 

apenas técnica, mas sim certa humanidade para saber como veicular algum fato que possa 

alterar ou transformar quem está envolvido nele.  

A cada entrevista com o Coletivo, contato com arquivos da época da Ditadura, eu 

percebia que aquele assunto podia se remeter a muitos anos atrás, mas que ele sempre seria 

atual, enquanto existissem pessoas que estivessem na luta por saber onde estavam seus 

familiares, ou ao menos o que havia acontecido com eles. E isso me motivou mais ainda a 

escrita desse livro, pois eu acredito que o relato jornalístico sempre pode trazer qualquer 

tema para a atualidade, para a discussão, para o conhecimento das pessoas.  Era nisso que 

sempre pensava ao construir cada detalhe deste trabalho. Eu procurava uma forma de 
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mostrar, de contar, através da trajetória dos Aparecidos Políticos, uma parte da história do 

Brasil que não deve e nem pode ser esquecida. 

A forma como esses jovens do Coletivo falam dos desaparecidos políticos, dos 

espaços públicos com nome de ditadores, dá para sentir a energia deles, a vontade de se 

fazer justiça sem pensar que passou muito tempo. Acredito que, ao passo que tanto eu 

quanto Joyce fomos conhecendo mais sobre os desaparecidos políticos, nós nos 

surpreendíamos e questionávamos por que não estudamos sobre isso na escola, por que 

somos ensinados a esquecer. Uma das coisas que mais se ouve, ao falar do tema Ditadura 

Militar, é que o passado já foi e que agora é olhar para frente e construir uma nova história.  

Desde então, passei a buscar tudo que pudesse me fazer entender o que esses 

jovens sentiam, o que os fazia agir dessa forma, por que eles se importavam tanto com esses 

fatos. E como Joyce já tinha fama de “guerrilheira” no meio da turma, pronto, fechou a 

dupla, e passamos a acompanhar o Coletivo em tudo o que eles faziam, além de sempre 

procurar participar de palestras, cursos e rodas de conversas que remetessem ao tema do 

nosso trabalho. 

No meio de conversas com eles e com outras pessoas que fomos entrevistando, 

encontrei-me dentro do meu curso. Hoje sei por que escolhi o jornalismo. Estar na rua, 

pesquisar, ouvir as pessoas e depois poder contar tudo aquilo, através da escrita. Isso é que 

me deixa de coração batendo forte e com aquela frase do Gabriel Garcia Márquez ressoando 

no ar: “o jornalismo é a melhor profissão do mundo”. Joyce me ensinou a gostar desse cara, 

mais um presente que ganhei dessa parceria.  

Ir a campo, acompanhar como se dava o trabalho dos Aparecidos Políticos, vê-los 

nas intervenções, foi uma sensação de completo encantamento. Era como se, de repente, 

meus olhos enxergassem muito mais do que o mundo “normal” me oferecia.  

Nas primeiras entrevistas com os meninos do Coletivo, na Universidade Federal do 

Ceará (UFC), enquanto eles falavam, eu pensava que o Bergson Gurjão, o cara que foi o 

motivo da criação do grupo, um dia esteve ali, naquele local, quem sabe na mesma sala em 

que estávamos. Como teria sido a vida dele, as amizades, os estudos? Porque a turma que se 

encontrava ali, naquele momento, era formada por jovens como um dia ele foi. E, nesse 

momento, fiquei lembrando vídeos da visita dos Aparecidos Políticos a Marabá – o local 

onde aconteceu a Guerrilha do Araguaia, onde Bergson foi morto – da forma como eles 

contaram como os moradores daquela região os receberam.  

Fiquei espantada como a memória dessas pessoas, de Marabá, é marcada pelo que 

houve naquela região. Muitos moradores olhavam os meninos do Coletivo e diziam que eles 
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lembravam os guerrilheiros, além de questionar: o que jovens como eles faziam ali? Hoje, 

vivemos em outro Brasil, “diferente”, “mais seguro”, por que eles se importavam com 

“aquela história”? 

É perceptível que a fala dessas pessoas mexeu com o emocional do Coletivo, que 

motivou mais ainda essa busca por memória, verdade e justiça. E como eles possuíam a arte 

em suas vidas, utilizaram isso como forma de expor e contar o que houve no Brasil e que 

permanece desconhecido para boa parte da população.  

Quando fomos visitar um lugar chamado Instituto Anistia 64/68, um espaço que o 

Coletivo mantém juntamente com o ex-preso político, Mário Albuquerque, foi o momento 

em que comecei a sentir um novo turbilhão de emoções surgir dentro de mim, mas tentei me 

distanciar daquilo e olhar de uma forma menos emocional tudo o que meus olhos e ouvidos 

registravam. Lá, existiam muitos livros, jornais, fotografias, quadros que registravam 

momentos ligados não só à ditadura de 1964-1985. Alguns remetiam a tempos mais 

distantes, mostrando como o Brasil tem um passado mal resolvido e muitas vezes encoberto 

por uma história que não conta tudo. 

Nessa mesma visita ao Instituto, fizemos uma entrevista com o Mário 

Albuquerque. No meio de nossa conversa, ele aponta um quadro na parede, que mostrava 

três jovens e uma frase bem grande abaixo: TERRORISTAS. Depois ele me disse que era 

um deles, e que na época tinha apenas 17 anos... Ver aquele cara de cabelos grisalhos na 

minha frente, contando tudo o que sofreu quando ainda era só um menino... Prisões, 

torturas, humilhações, um desrespeito à vida humana... Fiquei sem palavras. Isso me deixou 

calada, só conversando com o papel, tentando entender o que significava tudo aquilo que 

escutei.  

Esse foi um momento muito difícil, porque eu já vinha lendo sobre o assunto de 

torturas e prisões, mas, apesar de imaginar os relatos, foi bem mais forte ouvir uma vítima 

daquilo, ali na minha frente. Mário tinha um olhar tão distante enquanto conversava. Sem 

dúvidas, as marcas de lembranças doloridas surgiam a cada momento em que ele falava. 

Seus olhos tinham um brilho diferente, como se lágrimas estivessem prontas para surgir a 

qualquer momento, deslizando pela pele. O que me deixou mais comovida foi a forma como 

ele falava. Calmo, tranquilo, às vezes quase sussurrava, só alterava um pouco a voz quando 

pessoas que estavam pelo local faziam algum barulho, o que interferia na nossa conversa.  

Acompanhamos o Coletivo em um momento que considero muito importante nesse 

processo de busca por justiça pelos desaparecidos políticos. Foi a instalação da Comissão da 

Verdade, das Universidades Estadual (Uece) e Federal (UFC) do Ceará. Momento em que 
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houve uma reunião de diversos grupos, coletivos, movimentos sociais, políticos, advogados, 

representantes de pensamentos e ideias que, em outros momentos, poderiam até se chocar, 

mas naquele instante, estavam apenas pensando em memória, verdade e justiça.  

Foi um momento em que senti que, mesmo com uma diferença de idade, de tempo, 

de experiência, quando o nome de alguns desaparecidos políticos foi citado em voz alta, 

muitas pessoas se comoviam, outras gritavam em alto e bom som: PRESENTE, 

PRESENTE, PRESENTE. Como se pudessem representar as pessoas que até hoje 

continuam desaparecidas, como se mesmo diante do que aconteceu, ao expressarem esse 

grito, elas pudessem dizer de diferentes maneiras que, mesmo não sabendo onde esses 

desaparecidos estavam,  a luta que eles um dia iniciaram continuava, e que eles não seriam 

esquecidos.   

Eu sei que é preciso se manter um pouco distante durante a pesquisa, mas ir a 

campo, para mim, foi mais do que apenas construir um trabalho. Aquilo meio que se tornou 

parte de mim e fui mudando minha forma de ser e agir diante de muitas coisas. Porque, 

sempre penso que é muito fácil olhar as coisas de longe e tecer um julgamento ou 

pensamento básico sobre algo. Mas, quando você mergulha fundo, quando você busca 

conhecer cada extremidade ou pelo menos os pilares que mantêm uma estrutura, é muito 

difícil não se envolver ou ao menos ter seus conceitos balançados. 

O Coletivo Aparecidos Políticos, para mim, tem um trabalho importante de não 

deixar que uma parte da memória do país se perca. Acredito que seja questionável eles 

utilizarem a arte para expor isso, pelo fato de nem todo mundo compreender o que eles 

querem mostrar através de suas intervenções. Mas também é preciso pensar: as pessoas 

talvez não compreendam apenas por que são desenhos, trabalhos artísticos, que nem todas 

elas se interessam em observar, ou não entendem o que o Coletivo quer dizer na verdade? 

Ou será que não entendem por que não conhecem a história do próprio país? Alguns até 

olham, têm certo reconhecimento do que aquilo significa, mas no minuto seguinte a 

memória é acionada, lembrando que aquilo é passado e é preciso esquecer... 

Na exposição montada no Instituto Anistia 64/68 sobre a passagem da Coluna 

Prestes pelo Ceará, nós acompanhamos o começo da criação e montagem do local. Observei 

a forma como o Coletivo trabalhava. Eles eram um misto de pessoas com diferentes 

histórias de vida, tanto pessoal como profissional, mas que, naquele espaço, se reuniam com 

o único objetivo: utilizar a arte como forma de protesto e também de contar um pouco da 

história do país.  
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Em uma das paredes do local, eles começaram a fazer os primeiros traços do que 

seria o rosto de Luís Carlos Prestes. Observar aquilo me fez viajar em algumas histórias que 

eu já havia encontrado sobre ele.  No momento em que a exposição estava pronta, eu me 

sentia mesmo como se estivesse vivendo a história, a qual eu vinha pesquisando, ali, 

acontecendo na minha frente.  

O local recebeu pessoas que viveram a época da Ditadura, alguns senhores, 

sentaram um ao lado do outro, na calçada no Instituto, como velhos amigos, contando 

alguns fatos de quando eles fugiam da polícia, ou quando eram pegos por ela. Mas me 

impressionava a forma como falavam, com força e bravura, como se mostrassem que se 

acontecessem de novo fatos como aqueles, os mesmos bravos senhores, que ali falavam, 

entrariam novamente na luta. 

O momento crucial foi quando Anita Prestes chegou ao local. Eu nem acreditava 

no que os meus olhos registravam. Eu me aproximei dela por alguns segundos, mas isso foi 

o bastante para me deixar eufórica. Sempre gostei da história de Olga Benário e Carlos 

Prestes, conhecia algumas coisas, filmes, e recentemente tinha visto alguns documentários. 

Sempre falavam de Anita. Mas vê-la ali, saber tudo o que ela passou com a família, parece 

que eu estava andando lado a lado com as histórias que sempre busquei tanto conhecer.  

O curso que acompanhamos o Coletivo ministrar sobre arte-ativismo, do qual 

também chegamos a participar, foi um momento muito interessante, porque eles 

conseguiram reunir pessoas de diferentes áreas de atuação profissional e também estudos. A 

cada novo tema abordado no curso, era feita uma roda de conversas e debates. A arte, 

utilizada para fazer protestos, caminhava por cursos como História, Jornalismo, Serviço 

Social e Geografia.  

Havia integrantes de movimentos sociais, partidos políticos, e o tempo todo era um 

misto de ideias, questionamentos, reflexões. Cada um defendendo seu ponto de vista, sua 

forma de compreender como a arte poderia intervir no espaço público, o que era fazer esse 

tipo de atuação. Eram jovens debatendo política, arte, levantando histórias sobre o 

“passado” do país, e o que poderia ser feito para que as lutas que haviam explodido em 

junho de 2013, no Brasil, continuassem, ou se deveriam continuar.  

Quando o tema manifestações entrou em cena, era perceptível, na voz de cada 

pessoa presente, que todos, de alguma forma, haviam sentindo algo diferente com aquele 

momento. Revolta, medo, raiva e incômodo. Independente do sentimento, todos tinham algo 

a dizer, a questionar. 



39 

 

 

 

Hoje, posso dizer que me sinto responsável, também, por não permitir que fatos, 

como esse da Ditadura Militar, entrem no esquecimento, que as famílias fiquem sem justiça. 

Por isso, acredito muito neste trabalho que realizamos. Joyce e eu queremos contar, através 

de olhares de uma geração diferente, como ainda sentimos e vemos o passado, se é que pode 

ser chamado assim. Como os jovens de hoje podem (ou não) ainda serem influenciados pela 

lei do silêncio que existiu naquele período.  
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4 APRESENTAÇÃO DO LIVRO  

O livro-reportagem Aparecidos Políticos – Arte em protesto contém 91 páginas, no 

formato 16x23cm, é preto e branco e traz imagens das intervenções urbanas e de outras 

ações realizadas pelo Coletivo Aparecidos Políticos. A narrativa utilizada no livro é 

diferenciada, pois traz cartas entre as escritoras em seu prefácio, perfis dos integrantes do 

grupo no primeiro capítulo, crônicas de viagem no terceiro capítulo, e o relato de uma 

entrevista com o ex-preso político, Mário Albuquerque, em seu epílogo. 

O livro foi diagramado por Thiago Cordeiro e as imagens trazidas no exemplar 

foram retiradas do acervo do Coletivo Aparecidos Políticos, além das fotografias de autoria 

de Camila Garcia e das escritoras do Livro Joyce Marçal e Thaíla Cavalcante. A orientadora 

do Trabalho de Término de Curso foi a professora Klycia Fontenele. 

4.1 Sumário do livro 

APRESENTAÇÃO 

NOS DIAS DE HOJE 

A ARTE QUE PROTESTA 

Aparecidos Políticos  

APROPRIAÇÃO DA CIDADE 

CRÔNICAS DE VIAGENS 

Caminhos da Guerrilha 

Brasil - Argentina: Intercâmbio Político e Cultural 

CARTA AO LEITOR  

PÓSFÁCIO – Relato de um sobrevivente 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A ideia de fazermos um livro-reportagem sobre o Coletivo Aparecidos Políticos 

surgiu quando percebemos que as intervenções desse grupo tinham grande importância para 

a história e a memória de nosso país, pois a sua luta é para que não se esqueçam dos crimes 

que aconteceram durante a Ditadura Militar brasileira e para que não se repitam essas 

atrocidades com as gerações futuras. 

A escolha por utilizar o livro-reportagem para concluir o curso foi justamente pelo 

seu tipo de reportagem, que traz: aprofundamento de um assunto, seus detalhes, suas 

diversas faces e repercussões. Além de podermos resgatar histórias do passado, mesclando 

com o presente e visando a um futuro que surgirá através desse contraponto de épocas 

distintas. 

 Construir esse trabalho foi um desafio cercado de aprendizado, pois o fazer 

jornalístico na prática é bem mais intenso e vivo do que estávamos acostumadas a aprender 

em sala de aula. Mas, as nossas leituras nos permitiram fazer reflexões e questionamentos 

sobre o papel do jornalista perante o mundo e a vida em sociedade.  

 Na sala de aula aprendemos todos os meios e recursos que o jornalista pode utilizar 

para a construção de uma reportagem. As técnicas são diversas, os exemplos os mais 

variados, mas, na construção desse trabalho, é que podemos perceber como existe uma 

diferença enorme entre imaginar como é algo e realizar o mesmo na prática.   

 Estudar histórias ligadas ao passado de nosso país, apurar informações, relatos e 

ver de perto quem as viveu foi algo que nos engrandeceu como pessoa e como futuras 

profissionais da área de comunicação. Tudo isso nos fez pensar e observar como se dava o 

trabalho da imprensa nos anos de censura no Brasil e como até hoje, mesmo após a 

democracia ter sido reinstalada no país, resquícios dessa repressão permanecem presentes.  

Nosso pensamento, durante a criação do livro-reportagem, era conseguir expor o 

que ainda permanece muito escondido sobre o passado do Brasil. Através do Coletivo 

Aparecidos Políticos, fomos aprofundando essa pesquisa. Fomos nós mesmas retirando a 

venda dos nossos olhos e olhando para cada detalhe descoberto sobre como se deu os 21 

anos em que a Ditadura Militar se instalou no Brasil. Nosso estranhamento dava-se a cada 

momento em que íamos recordando os tempos de escola, quando não aprendemos nada 

sobre esse período brasileiro.  

Portanto, escrever este trabalho sobre o Coletivo Aparecidos Políticos nos 

possibilitou conhecer um grupo de jovens que, mesmo não tendo vivido aquele período, se 
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preocupa e busca resgatar a memória de pessoas que perderam suas vidas na luta por um 

Brasil livre. Nós, como jovens e cidadãs brasileiras, nos sentimos como se essa luta, hoje, 

também fosse nossa. E a maneira de contribuir para isso foi escrevendo esse livro-

reportagem. Esperamos que cada linha escrita possa percorrer o tempo e que, futuramente, 

mais jovens e mais pessoas possam continuar a luta para que a memória coletiva de nosso 

país não se perca jamais. 
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APÊNDICE  

1. Roteiro de entrevistas 

 

Alexandre Mourão (01.03.13) - Psicólogo e Artista Plástico Fundador dos Aparecidos 

Políticos, até hoje é integrante do Coletivo. 

 

 Como e quando surgiu a ideia de se fazer um coletivo de artistas plásticos em 

protesto aos desaparecidos políticos na Ditadura Militar? O que o motivou a 

trabalhar com essa temática? 

  Como são planejadas as intervenções urbanas?  

 Quais eram as expectativas do grupo antes, durante e após as intervenções? 

 Como as pessoas reagiam ao ver a atuação do grupo? 

 O que você espera com o trabalho do Coletivo? 
 

Marcos Venícius (11.03.13) - Estudante de Artes Visuais do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - entrou no Coletivo Aparecidos Políticos em 2010.   

 

Stella Maris (16.03.13) - Advogada da Rede Nacional de Advogadas e Advogados 

Populares/CE (RENAP) - entrou para o Coletivo Aparecidos Políticos em 2013. 

 

Solange Pitombeira (16.03.13) - Estudante de Artes Visuais do IFCE, também entrou para o 

Coletivo Aparecidos Políticos em 2013. 

 

 Por que você resolveu entrar para o Coletivo? Como e quando entrou para o grupo? 

 O que você achava da atuação do grupo? Já tinha algum conhecimento sobre os 
presos políticos durante a Ditadura Militar? 

 

Mário Albuquerque (16.03.13) - Ex-preso político da época da Ditadura Militar no Brasil e 

integrante da Associação 64/68 Anistia. 

 

 Como foi para você participar de uma época de ditadura no país e ser preso por ser 

contra o regime militar? 

 Qual a importância de um grupo de jovens, como os Aparecidos Políticos, estar 
lutando pela justiça e pela memória de uma época em que eles não vivenciaram? 

 O que o motiva a continuar lutando pelos desaparecidos políticos? 
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2. Fotos das entrevistas, oficinas e intervenções 

 

             

          

JÉSSICA, INTEGRANTE DO LEVANTE 

POPULAR DA JUVENTUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES DO GRUPO  

DE ARTE ARGENTINO,  

CALLEREJO 

  

ENTREVISTA DIA: 04/04/2013 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRIO MIRANDA DE ALBUQUERQUE
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CURSO DE ARTE-ATIVISMO, 

MINISTRARO PELO COLETIVO 

APARECIDOS POLÍTCOS 
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INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DA 

VERDADE, DAS UNIVERSIDADES 

ESTADUAL E FEDERAL DO ESTADO 

DO CEARÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODA DE CONVERSA SOBRE  

COMUNICAÇÃO E ARTE, NA UFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EXPOSIÇÃO PRESTES NO CEARÁ E ANITA PRESTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




