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RESUMO 

O presente trabalho apresenta resultados preliminares de pesquisa vinculada ao programa 
de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da UFJF sobre os depoimentos da 
Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora.  O objetivo desde artigo é analisar a 
ressignificação da narrativa do dia primeiro de abril de 1964 na visão de Edison Nogueira 
da Silva através de seu testemunho sobre a resistência do sindicato dos ferroviários ao 
golpe. Edison é ex-ferroviário, foi sindicalista e militante durante a ditadura militar. 
Pretende-se mostrar também a importância da metodologia da história oral para 
entendermos a construção das narrativas sobre o golpe de 1964, cinco décadas depois, e 
demonstrar como a voz do passado tem grande relevância para o presente e o futuro, a 
partir de autores como Pierre Nora e Paul Thompson. Além disso, buscaremos fazer uma 
breve análise da narrativa de Edison, com arcabouço teórico em Walter Benjamim e Luiz 
Gonzaga Motta. 

Palavras-chaves: História Oral; Narrativa; Memória; Golpe; Resistência; 

ABSTRACT:  

This article presents the results of the preliminary research linked to the postgraduate 
program of the Faculty of Communication of the UFJF on the testimonies of the Municipal 
Commission of Truth of Juiz de Fora. The purpose of this article is to analyze the 
resignification of the narrative of April 1, 1964, in the view of Edison Nogueira da Silva 
through his testimony about the resistance of the railroad workers' union to the coup. 
Edison is a former railroad, a trade unionist and a militant during the military dictatorship. 
It is intended to show the importance of oral history methodology in order to understand the 
construction of narratives about the coup of 1964, five decades later, and to demonstrate 
how the voice of the past has great relevance for the present and the future, from authors 
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such as Pierre Nora and Paul Thompson. In addition, we will attempt to make a brief 
analysis of Edison's narrative, with a theoretical framework in Walter Benjamim and Luiz 
Gonzaga Motta. 

Key-words: Oral History; Narrative; Memory; coup; Resistance; 
 
Introdução 
 

O presente trabalho consiste em um recorte da pesquisa acadêmica vinculada ao 

Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF). Apresento ao leitor o personagem principal desta pesquisa, Edson 

Nogueira da Silva. Ex-ferroviário, foi sindicalista e militante durante a ditadura militar e 

recebeu a ordem do almirante Cândido Aragão para que o trem, da Estação de Ferro 

Leopoldina, que fazia o percurso Minas- Rio de Janeiro atravessasse o caminho das tropas 

militares que seguiam em direção a Guanabara.  

Essa foi uma das primeiras tentativas de resistência ao golpe de 1964, ação relatada 

em depoimento pelo sindicalista4. Ao todo, foram 36 depoimentos obtidos pela Comissão 

Municipal da Verdade de Juiz de Fora (CMV-JF) instalada em 2012. Os depoimentos 

foram gravados em parceria com a UFJF dentro do projeto de extensão “Memórias 

Possíveis: os depoimentos da Comissão Municipal da Verdade”, o projeto, criado em junho 

de 2014, inclui em seu escopo a gravação em vídeo dos depoimentos da Comissão 

Municipal da Verdade de Juiz de Fora e o material referente ao período. Ao todo o projeto é 

composto por 20 bolsistas que realizavam pesquisas e reuniões na Casa de Cultura da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e conta com a coordenação da professora Christina 

Ferraz Musse e a vice-coordenadora a professora Cláudia de Albuquerque Thomé.  

Passados cinquenta anos do golpe militar muitas pessoas que viveram ou que de 

alguma forma foram atingidas pelo período permaneceram emudecidas. Um cerceamento 

que começou a ter fim com a instalação das Comissões da Verdade país afora. A cidade de 

                                                             
4  O depoimento de Edson Nogueira da Silva foi gravado  nos estúdios da Faculdade de Comunicação, no dia 
12 de dezembro de 2014, por Christina Ferraz Musse e Roberto Cupolillo,  transcrito por Mariana Meirelles 
de Azevedo, com revisão de Rute Dalloz Fernandes Elmor.  
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Juiz de Fora, protagonista do golpe, de onde partiram as tropas do general Mourão rumo ao 

Rio de Janeiro, instalou a Comissão Municipal da Verdade (CMV-JF), com o objetivo de 

reunir e reconstruir as histórias ainda não reveladas do período. É o caso do objeto de 

estudo desse trabalho. Aqui será analisado o depoimento de Edson Nogueira da Silva à  

CMV-JF, disponibilizado para a pesquisa. O objetivo desde artigo é analisar a narrativa do 

golpe de 1964 na visão de Edson por meio de seu testemunho sobre a resistência do 

sindicato dos ferroviários.  

Pretende-se ainda mostrar a importância da metodologia da história oral para 

entendermos a construção das narrativas sobre o período e demonstrar como a voz do 

passado tem grande relevância para o presente e o futuro, a partir de autores como Pierre 

Nora e Paul Thompson.  

Foi na década de 80 que a História Oral se destacou entre os estudos como 

metodologia dentro da academia, os enfoques, diferente da atualidade, eram econômicos e 

sociais, o que deu um impulso para que as pesquisas avançassem e ganhassem o seu 

espaço. No século XX o boom da memória, nos termos de Huyssen, contextualiza a 

reconstrução de narrativas a partir de relatos, com destaque para o Holocausto, que ganham 

lugar através de depoimentos gravados. Assim “expandem-se para os sobreviventes de 

vários outros tipos de genocídios, assassinatos, torturas, como os casos que ganharam 

visibilidade através dos depoimentos dos que foram perseguidos e presos nas ditaduras 

latino-americanas”. (Musse, Henriques, Thomé, 2015, p.5). Além disso, buscaremos fazer 

uma breve análise da narrativa, com arcabouço teórico em Walter Benjamim e Luiz 

Gonzaga Motta. Desde os primórdios cada indivíduo retrata sua própria existência e 

experiências de modo pessoal, tornando a narrativa complexa e cheia de características.  

Pretende-se usar essas metodologias para entender a ressignificação do golpe de 

1964 a partir do depoimento do sindicalista, cinco décadas depois.   

2. História Oral, memória e narrativas 

  

A história oral produz narrativa e essas narrativas produzem memória. Essas, por 

sua vez, são narrativas mais complexas, já que apresenta no testemunho do indivíduo a 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

forma como o entrevistado vê a si mesmo e o mundo. Além disso, cada um desses 

depoimentos forma um grande quebra-cabeça, com peças que vão se encaixando para o 

entendimento de períodos carregados de significado. Cada memória individual se torna uma 

narrativa significante que abarca as memórias coletivas.  

É por meio da história oral e suas narrativas que pessoas comuns buscam o tempo 

todo a própria representação da existência. “De modo especial, a história da família pode 

dar ao indivíduo um forte sentimento de uma duração muito maior de vida pessoal, que 

pode ir além de sua própria morte.” (Thompson, , 1992, p.21).  

Apesar de ser muito difundida entre os pesquisadores contemporâneos, a prática, 

que consiste no recolhimento de depoimentos de histórias de vida transmitidas oralmente de 

fonte para entrevistador, só ganhou espaço em meados dos anos 60.  

Essa expansão começou pela Europa e foi se espalhando para as Américas 

consolidando a metodologia em países como Itália, Canadá, Alemanha, França, entre 

outros.  Um dos autores mais estudados atualmente, Paul Thompson, percebeu a 

importância das pessoas como testemunhas do passado quando integrou a equipe do 

departamento de Sociologia da Universidade de Essex para estudar a história social inglesa. 

Ao deparar-se com a falta de documentos e literatura sobre o período percebeu que sujeitos 

anônimos poderiam contar suas “estórias” e preencher de significados o passado e a história 

social do país. 

 O objetivo do trabalho de Thompson era dar voz a pessoas comuns e 

marginalizadas pelo poder e deixadas à margem da sociedade. Acredita-se que esse é 

claramente um dos papéis da história oral, ou seja, dar voz a diferentes narradores.  

 
A história Oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso 
depende do espirito em que seja utilizada. Não obstante, a história oral pode 
certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade 
histórica. (Thompson, 1992, p. 22). 
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Paul Thompson (1992) discute em sua obra o reflorescimento da história oral como 

o método da história de vida, entrevista direta, observação participante, pesquisa 

documental, mapeamento e estatísticas. “E ela não é apenas uma descoberta, mas também 

uma reconquista. Oferece à história um futuro livre de significação cultural do documento 

escrito. E desenvolve também ao historiador a mais antiga habilidade de seu oficio.” 

(THOMPSON, 1992, p.103).  

Trabalhar com fontes orais possibilitou reconstituir as narrativas do passado e 

ressiginificar as histórias dos sujeitos que, de certa forma, foram colocados no anonimato e 

perderam o direito à memória  

 
Não há dúvida alguma de que isso deve contribuir para uma reconstrução mais 
realista do passado. A realidade é complexa e multifacetada; e um mérito 
principal da história oral é que, em muito maior amplitude do que a maioria das 
fontes, permite que se recrie a multiplicidade original de pontos de vista. 
(THOMPSON, 1992, p.27) 

 

Uma reivindicação que é colocada por Pierre Nora (1993) como uma necessidade da 

retomada do passado e resgate do lugar de memória através de arquivos, documentos, 

testemunhos, entrevistas.  

 

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a nossa 
[...]: À medida que desaparece a memória tradicional, nos sentimos obrigados a 
acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, 
discursos, sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez mais prolífero 
devesse se tornar prova em não se sabe qual tribunal da história” (NORRA, 
1993, p. 15). 

 

Como afirma Nora, lugares de memória são “sinais de reconhecimento e de 

pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos idênticos” 

(NORA, p. 13, 1993). Nesse raciocínio Thompson acredita que "a construção e a narração 

da memória do passado, tanto coletiva quanto individual, constitui um processo social ativo 

que exige ao mesmo tempo engenho e arte[...]."(THOMPSON, 1992, p. 187) 

Toda essa construção ocupa lugar na contemporaneidade dando enfoque para o 

depoimento e para as histórias de vida. Ao tentar ressignificar um período o pesquisador 

tenta esquadrinhar o que ainda não foi revelado. Essa busca esbarra nas lembranças, no 

esquecimento e, principalmente, na intenção e experiência narrativa de cada personagem.  
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3. Intenções narrativas  

 

A origem do homem é cercada pela narrativa desde as gravações em pedras no 

tempo das cavernas. A linhagem de um povo, de lugares, de gerações, compreende muitas 

narrativas. Tudo é digerido conforme as narrativas de que são compostas. “Quando 

narramos algo, estamos nos produzindo e nos constituindo, construindo nossa moral, nossas 

leis, nossos costumes, nossos valores morais e políticos, nossas crenças e religiões, nossos 

mitos pessoais e coletivos, nossas instituições”. (Motta, 2013, p.19).  

É exatamente sobre a forma de contar estórias que Luiz Gonzaga Motta discute ao 

longo de seu livro  “Análise crítica da narrativa”, defendendo que é preciso estudá-las para 

compreender os sentidos e ao mesmo tempo entender quem somos.  

A compreensão que temos de mundo e de nós mesmos é a concepção da forma que 

estamos ou fomos condicionados a perceber as narrativas que cercam nossas vidas.  

O homem narra: narrar é uma experiência enraizada na existência humana. É uma 
prática humana universal, trans-histórica, pancultural. Narrar é um metacódigo universal. 
Vivemos mediante narrações. Todos os povos, culturas, nações e civilizações se 
constituíram narrando. Construímos nossa biografia e nossa identidade pessoal narrando. 
Nossas vidas são acontecimentos narrativos. O acontecer humano é uma sucessão 
temporal e causal. Vivemos as nossas relações conosco mesmos e com os outros 
narrando. Nossa vida é uma teia de narrativas na qual estamos enredados. (Motta, 2013, 
p.17) 

Dessa forma, a maioria das pessoas é capaz de criar a própria narrativa de si mesmo, 

já que, “somos seres narrativos, narradores natos, atores, personagens e ouvintes de nossas 

próprias narrativas.” (Motta, 2013, p.17) 

Aprendemos a falar ouvindo outras palavras que vão, ao longo dos anos, trazendo 

sentido e dando a compreensão do universo ao qual estamos inseridos até sermos capazes 

de contar nossa própria história “[...] nossas narrativas não terminam nunca, nos 

entrelaçam, nos envolvem, nos representam e constituem.” (Motta, 2013, p.18) 

Nossas vidas são as nossas narrativas. Melhor dizendo, nossas narrativas tecem nossas 
vidas. Organizamos as nossas biografias destacando alguns acontecimentos que cremos 
estarem mais carregados de significações, e que pontuam a nossa história pessoal. 
Pontos de virada que nos vinculam ao passado, dão continuidade ao presente e nos 
rementem ao futuro, criando as representações de nós mesmos e nossas identidades 
individuais. (Motta, 2013, p18) 
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Atualmente poderíamos citar diversas narrativas, das mais tradicionais, filmes, 

novelas, cinema, teatro, jornais e etc. até as mais contemporâneas, como as postadas no 

facebook, blogs, instagram, entre outras mídias sociais, recheadas de narrativas pessoais e 

estruturadas de tal forma a condicionar a percepção do outro sobre nós mesmos. Para 

Motta, quando narramos:   

Estamos dando sentido à vida. Aquilo que incluímos ou excluímos de nossas narrações 
depende da imagem moral que queremos construir e repassar. Através das narrativas 
recobrimos nossas vidas de significações. Elas reiteram e confirmam o canônico, 
nomeiam e explicam o desviante, legitimam e estabilizam o mundo. Na narrativa, 
imitamos a vida; na vida, imitamos as narrativas. (Motta,  2013, p.19) 

Segundo Motta (2013) são as percepções de nós mesmos que demonstram a 

“percepção e relato de uma série de incidentes que pontuaram o fluxo regular de nossa 

existência no passado, e redirecionam nossas vidas: nossos pontos de virada”.. São essas 

“viradas de mesa” que revelam os dramas individuais de cada indivíduo. “Essa sucessão de 

eventos configura nossa estória de vida, uma narrativa que nos identifica e nos confere uma 

identidade única. Somos nossas narrações”. (Motta, 2013, p.28) 

O autor continua a linha de raciocínio mostrando que cada ser é o que revela com a 

própria estória e intencionalmente evoca uma narrativa de si projetando durante a auto-

biografia um script pessoal que relata cada episódio, com uma representação dramática, das 

situações que já foram vividas.  

O script pessoal é uma programação que acumulamos desde a infância (protocolo 
original), a partir de nossa vivencia familiar, e que atualizamos seguidamente através de 
nossa exposição a contos de fada, literatura, filmes, mitos e arquétipos, tornando a vida 
semelhante ao palco de um grande teatro onde representamos continuamente, 
procurando desempenhar determinados papéis a partir do nosso próprio script. 
(MOTTA, 2013, p.28) 

 

Além de construirmos nosso plano de vida por meio de experiências agradáveis e 

desagradáveis, assim como os obstáculos e os fracassos, também é formado o conceito de 

bom e mau. Dessa forma levamos esses conceitos na cabeça e projetamos os modelos de 

mundo na busca de um desfecho das situações ao longo da vida.  “O script é uma estrutura 
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significativa, uma descrição do mundo retroalimentada por diálogos internos como 

estratégia de sobrevivência”. (Motta, 2013, p.28) 

Uma dessas estratégias narrativas é colocar-se como protagonista nas estórias para 

demarcar a própria identidade.  Para o psicólogo Kenneth Gergen (1996), citado por Motta 

(2013), a autonarração é a busca do eu individual por respostas que visam dar 

confiabilidade ao que é narrado por si mesmo criando um relato bem formado em busca de 

verossimilhança.   

Ao ordenar suas ideias em pensamentos coerentes em busca de significados, os sujeitos 
encadeiam as relações possíveis na forma cronológica ou causal, estabelecendo 
provisoriamente um antes e um depois, um antecedente e um consequente, uma causa e 
uma consequência, até chegar ao senso comum compartilhado. Sem uma ideia 
condutora, os dados da unidade se amontoariam como grãos de areia sem organizar-se 
unidade, conforme argumenta John Dewey (1998). A relação causa-consequência é o 
coração de toda compreensão. (MOTTA, 2013, p.29) 

 

Além da busca pela verdade, a organização de toda ação humana está pautada pelo 

senso comum. Ou seja, o senso comum atua como um moderador que segue modelos 

narrativos inspirados nos estado sutis de dramatismo. 

Estes estados sutis do dramatismo são um aparato narrativo de que dispomos para fazer 
frente à canonicidade e à excepcionalidade (o consuetudinário e suas rupturas), que 
impelem o sujeito a organizar sequencias e tramas mentais, mediante as quais o 
significado é captado e formulado. Daí nossa lembrança ancestral de contar estórias e 
lendas, de jogar e imitar, de cantar canções e representar peças, simulacros de nossas 
experiências. Contar estória é estar nas estórias. (MOTTA, 2013, p.31) 

 

 “Contar estórias é estar nas estórias” essa afirmação do autor nos permite passar 

para o próximo tópico deste trabalho depois de uma revisão teórica que ajuda a 

compreender a narrativa e suas nuances. A análise do depoimento de Edison será feita com 

base nesses conceitos pontuados por Motta. Trata-se de observar a visão que o ex-

ferroviário tem do período e como ele se coloca diante da própria narrativa.  
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4. Análise crítica da narrativa: um testemunho de resistência ao golpe de 1964	

Com base no texto de Luiz Gonzaga Motta propõe-se aqui realizar a análise do 

depoimento que Edson Nogueira da Silva cedeu à Comissão Municipal da Verdade de Juiz 

de Fora a fim de compreender a ressignificação do golpe de 1964 na visão do ex-ferroviário 

e como essa narrativa contém nuances que nos permitem entender a história oral de Edison 

sendo uma representação do período de acordo com a experiência vivida pelo personagem 

desde sua infância, quando ainda tinha o sonho de trabalhar na ferrovia, até o golpe que 

interrompeu sua trajetória no oficio. É preciso fazer uma análise integral da história, nesse 

caso, do depoimento para que possamos entender o enredo ao qual ela se estrutura. Só 

assim chegaremos a um entendimento dessa narrativa sobre o que aconteceu há cinco 

décadas e que vem à tona anos depois recheada de significados.  

Optou-se nesse artigo por uma breve decomposição do depoimento baseado nos sete 

movimentos elencados por Motta para que o analista possa compreender a intenção 

narrativa presente no depoimento. Serão levadas em conta as seguintes categorias de 

análise: enredo, script, pontos de ataque, representação da realidade ou efeitos de real, 

frame e projeto dramático. 

Antes de começar a análise será apresentado um quadro com cada categoria a ser 

analisada com os pontos principais do trecho do testemunho. São as marcas narrativas 

descritas por Motta que remetem o depoimento como construção de significado.  

Estratégias de 

comunicação narrativa 

Intenção narrativa Efeitos de sentido 

Enredo Enredo no qual a 

narrativa se estrutura: 

golpe de 1964 e seus 

desdobramentos. 

Uma estória só pode 

ter seus 

desdobramentos 

analisados quando se 

conhece o enredo 

integral ao qual ela se 

estrutura. 
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Script A narrativa de Edison 

é cercada por eventos 

ligados a ferrovia. 

Desde que se 

apresenta o narrador 

revela várias 

passagens em que 

mostra que toda sua 

vida está ancorada no 

sonho de se tornar 

um ferroviário até a 

interrupção durante a 

ditadura.  

Segundo Motta o 

script é uma 

representação 

dramática de nossas 

vidas. É um acumulo 

de tudo que é 

desenvolvido e 

memorizado durante 

a infância, como as  

influências  

familiares, os  contos 

de fadas, a literatura, 

os filmes, mitos e 

arquétipos. 

Pontos de ataque Durante a narrativa 

Edison solta frases 

importantes sobre o 

período. Os 

assassinatos, 

personagens 

históricos 

Essas marcas dentro 

da narrativa 

colocadas por Motta 

como as ações que 

podem modificar a 

estória, são 

momentos chave que 

podem ser absorvidos 

ou não pelo analista.  

Representação da 

realidade ou efeitos de 

real 

São várias as citações 

em que Edison busca 

tornar sua narrativa o 

mais real possível. 

Além de ressaltar 

ligação com a 

ferrovia, ele utiliza 

Para Motta as 

narrativas realistas 

tencionam serem 

verdadeiras 

reivindicando uma 

fidelidade ao real e  

prezando pelo 
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nomes conhecidos da 

história para afirmar 

que presenciou os 

momentos e dar 

veracidade ao próprio 

depoimento.  

racional.   

Frame Os frames de Edison 

aparecem nos 

momentos em que o 

depoente se coloca 

dentro da narrativa 

como ator dos 

acontecimentos.  

Motta descreve em 

sua obra a ligação da 

busca pelo 

significado com a 

reconstituição das 

situações colocadas 

em determinadas 

narrativas. Esses 

“frames” são os 

momentos em que o 

depoente se coloca 

dentro da estória.  

Projeto dramático 167 O projeto dramático 

de Edson vai se 

configurando de 

acordo com suas 

estratégias de 

narração. Depois de 

falar de sua ligação 

com a ferrovia o 

narrador joga para o 

entrevistador um 

assunto relacionado à 

Para Motta o projeto 

dramático que deixa 

claro no enredo as 

estratégias e 

intenções do narrador 

coferindo dentro na 

narrativa objetos 

carregados de outras 

significações.  
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greve de 1954. 

 

O enredo 

 

O enredo da narrativa de Edison aconteceu há cinquenta anos, em 1964, quando a 

ditadura começou no Brasil e estendeu-se por vinte e um anos. Esse depoimento ultrapassa 

os anos de chumbo. A narração dá conta do que aconteceu na vida do ex-ferroviário até os 

dias atuais. Sua memória permaneceu. Sua voz se manteve silenciada. Mas suas lembranças 

são cercadas pelo período. De acordo com Motta o analista deve saber com exatidão o 

início, o desenvolvimento e o fim do enredo para encontrar os fios que cercam a trama, 

independente do tipo de narrativa ao qual estamos estudando. Daí a importância do 

arcabouço teórico baseado na história do Brasil naquela época. Saber que as tropas saíram 

de Juiz de Fora, que os jornais do país e o da cidade mineira apoiaram os militares, 

entender as formas de silenciamento, os estudos sobre memória, a história oral, as 

comissões da verdade e, principalmente, o enredo que cerca as resistências feitas ao golpe, 

seus desdobramentos e personagens.  

Todas essas temáticas ajudam a estabelecer relações lógicas e cronológicas a cerca 

do que é narrado no depoimento. Decompor e recompor a narrativa na intenção de 

identificar suas partes componentes, as sequencias, os pontos de virada, as conexões entre 

os episódios, os conflitos principais e secundários, protagonistas e antagonistas presentes e 

o papel de cada um deles na estória. É dessa maneira que as ações se encadeiam e vão 

“construindo um enredo a partir das ações narradas.” (Motta, 2013, p.141) 

 

O script  

Segundo Motta o script é uma representação dramática de nossas vidas. Quando se 

apresentou para a entrevista a Comissão Municipal da Verdade anexada a está dissertação 

Edison fez questão de ressaltar sua origem como neto e filho de ferroviários demonstrando 

que era essa profissão que cercava seu mundo. “Eu praticamente nasci lá, porque meus avós 
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eram ferroviários, tios ferroviários...” (Trecho do depoimento de Edson Nogueira da Silva 

para a CMV) 

Outra estrutura significativa era o fato de viver num povoado, quando era criança, 

onde a estação de trem tinha uma importância grande para quem vivia cercado por ela. “O 

script pessoal é uma programação que acumulamos desde a infância (protocolo original), a 

partir de nossa vivencia familiar[...]” (Motta, 2013, p.28).   

Era a vida, né? Era a vida. Principalmente Furtado de Campos. Hoje acabou a estrada de 
ferro e tem poucos habitantes, mas naquela época morava muita gente, porque era um 
centro ferroviário. Lá, inclusive, tinha oficina de conserto de vagões, essas coisas todas, 
então... (Trecho do depoimento de Edson Nogueira da Silva para a CMV) 
 

Podemos perceber no início dessa narrativa que a compreensão humana de Edson 

está ladeada por “razões narrativas”, ou seja, sua percepção de vivência cerca a história da 

ferrovia. O que Motta chama de “script programado”.  

 

Projeto dramático 

 

O projeto dramático está intimamente ligado às intenções narrativas do depoente. 

No caso de Edson, ao contar sua trajetória na ferrovia, o narrador vai direto para um 

assunto sobre as greves que os ferroviários faziam durante 1954. Sua intenção é mostrar a 

força que os ferroviários foram adquirindo durante os anos, antes mesmo da ditadura, e dar 

sentido à  sua participação antes de acontecer o golpe de 1964. Esse novo enredo dentro da 

narrativa é mais complexo e carregado de significações.  
 
Trabalhei em todas elas, trabalhei em 35 estações. Em 54, houve uma greve, eu 
participei dessa greve, porque a turma que entrou na época da transição ficou fora do 
aumento. O Getúlio Vargas elevou o salário mínimo para mil e duzentos, e nós 
continuamos com 800. Então, essa greve não foi só de funcionário público, foi a rede 
total, a Leopoldina total fez a greve em solidariedade à gente também, porque o negócio 
era união e havia união.  (trecho de depoimento de Edson Nogueira da Silva para a 
CMV) 
 

Nesse ponto vai ficando mais clara a função de cada personagem na narrativa. 

Podemos perceber a visão de Edison sobre os vilões e heróis que vão compor sua estória.  
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O sindicato da Leopoldina era muito forte. Nós tínhamos um líder, que era o Batistinha, 
ele era advogado até. Demisthoclites Baptista, mas na intimidade nós chamávamos de 
Batistinha, e nesse período, 54, nessa greve, ele foi mandado pra São Geraldo, eles 
queriam espalhar o pessoal, pra acabar aquela hegemonia que havia. Eu fui pra 
Cataguases, eu fui transferido pra Cataguases. (trecho do depoimento de Edson Nogueira 
da Silva para a CMV) 
 

 

Essas pequenas histórias dentro da narrativa vão dando liga para que o entrevistador 

se prepare para a revelação dos conflitos dramáticos que virão a seguir e costuram a 

ressignificação do enredo que, na verdade, é cercado de pontos de virada e inflexões 

narrativas no percurso do personagem.  

 

Pontos de ataque 

Os pontos de ataque são revelações dentro da narrativa que são colocadas pelo 

narrador e que podem modificar o depoimento, dependendo da percepção do analista. Os 

pontos de ataque de Edison vêm sendo construídos em pequenas frases dentro de outro 

assunto que está sendo explorado pelo entrevistador. Por diversas vezes em sua narrativa 

percebemos que o depoente dá muita importância ao líder dos sindicalistas conhecido como 

Batistinha, já citado aqui. Durante sua fala é recorrente o apelo do narrador para 

compartilhar a história da morte do líder sindical, porém essa intenção narrativa vem 

carregada por outras estórias e significações.  

 É, ao partidão, mas não era muito, era assim... Havia certa... Eles exploravam a parte de 
liderança da pessoa e, desde que a pessoa cumprisse o troço bonitinho e tal, liderava as 
greves... Porque o Batistinha... Depois eu vou contar que ele foi assassinado.  Ele fez a 
união do pessoal do sindicato. É greve, é greve mesmo e acabou. Então, tinha o 
Batistinha, que era presidente do sindicato dos ferroviários, tinha o presidente do 
sindicato dos aeroviários, que pertencia à Panair. Já ouviu falar da Panair? E tinha os 
marítimos, e então a greve se ramificava, parava tudo, paravam os aeroviários, os 
marítimos. Existia naquela época... Já ouviu falar do Lloyd, o Lloyd Brasileiro? Eles 
faziam cabotagem, né? Das capitais do Brasil. E tinham alguns que iam até para o 
exterior. (trecho do depoimento de Edson Nogueira da Silva para a CMV-JF) 
 

Esses momentos dos pontos de ataque conferem maior tensão à narração. Segundo 

Motta a partir daí devemos observar as grandes transformações que podem acontecer na 

estória de acordo com a sequência narrativa e identificar as transformações maiores que 

acontecem no depoimento.  
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Representação da realidade ou efeitos de real 

Para compreender os efeitos de real tencionados por Edson precisamos nos cercar 

do contexto narrativo ao qual ele se refere e levar em consideração suas intenções enquanto 

interlocutor de uma narrativa obscura e ainda desconhecida que são os vinte um anos de 

ditadura militar. É necessário ficar atento à representação de mundo do depoente 

percebendo que, em cada situação de comunicação, existe uma consciência sutil, mas 

presente, sobre a interpretação desejada. Esse ajuste a cada situação de fala é colocado por 

Motta como um “contrato comunicativo”.  Quando Edison explica contextos históricos, 

deixa claro que existe uma legitimidade no que está relatando, a citação frequente de nomes 

conhecidos, partidos políticos, disputas e lideranças dão ao depoimento uma 

verossimilhança e um tom de realidade que o narrador busca ao se dispor a dar seu relato. 

Em trechos ele fala de Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Mourão Filho, entre outros. São 

personagens conhecidos na história brasileira e que dão verossimilhança ao depoimento. 

Além disso, ele contextualiza os fatos de acordo com o contexto político da época, citando 

o comunismo, partidos políticos, datas, locais e pessoas conhecidas dentro dos movimentos 

da época. 

Então, o Jânio Quadros... Eles contam o seguinte, que o Jânio Quadros, tentou... Ele e o 
Collor tentaram governar sozinhos, e você sabe que não consegue. A Dilma, por 
exemplo, ela foi obrigada a se aliar ao PMDB, que era o maior partido, ainda é, e sempre 
foi aliado. Eles não têm liderança para disputar a presidência. O vice-presidente que é do 
PMDB, mas ele está indo a reboque do PT. (Depoimento de Edson Nogueira da Silva 
para a CMV) 
 

Outros pontos na entrevista também mostram a busca por esse efeito de real. 

Quando Edison fala do “Plano Cohen” 5, acrescentando uma informação nova e que não era 

conhecida ou não havia sido citada dentro de outros depoimentos.  

O plano Cohen...  Depois foi denunciado por ele, que os comunistas queriam tomar o 
poder aqui no Brasil, e esse era o plano Cohen, mas eles nunca conseguiram, não é?  O 
João Goulart estava na China, na época, e não deixaram que ele voltasse para Brasil, ele 
foi para o Uruguai. O Brizola, lá no Rio Grande do Sul, era o governador, e tinha o 
general Machado Lopes, que era o comandante da terceira região: Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná, os três estados. Então, o Brizola enfrentou, em a aliança com 
Machado Lopes, que era comandante do terceiro exercito... Ficou um empasse, né? Vai 

                                                             
5 Plano Cohen é o nome dado a um falso programa estratégico que tinha por objetivo a derrubada do 
presidente Getúlio Vargas, e fora atribuído ao Partido Comunista Brasileiro, em suposta atuação ligada a 
organizações comunistas internacionais. 
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ter que sair para o pau, vai ter que brigar. Então, eles acabaram fazendo um acordo: Em 
vez de o João Goulart tomar posse como presidente, tomaria como primeiro ministro. 
Não, primeiro ministro foi Tancredo Neves. Adotou-se o parlamentarismo, não é isso? 
Foi adotado o parlamentarismo. Ele entrou como presidente, mas sem força nenhuma, 
quem mandava era o primeiro ministro, no regime parlamentarista, não é isso?  
Conclusão: O João Goulart tomou posse como presidente, depois houve um plebiscito e 
voltou o presidencialismo novamente. (trecho do depoimento de Edson Nogueira da 
Silva para a CMV) 
 

Segundo Motta, o termo ficcionalização do real pode ser entendido como um 

esforço do narrador em conceituar o real organizando o pensamento de forma natural e 

espontânea de maneira a aproximar o seu discurso do referente com a finalidade de 

“convencer o destinatário que está relatando a verdade, relatando o mundo tal como ele é.” 

(Motta, 2013, p.39). Dessa maneira, percebemos o uso de citações, linguagem referenciada, 

datas, números, dêiticos, que produzem uma coerência dentro da narrativa. “O leitor entra 

natural e espontaneamente nessa mesma sintonia, conforme o desejo do narrador e o seu 

próprio, e juntos coconstroem um mundo real.” (Motta,  2013, p.39).    

 

Frame  

 

Segundo Motta os frames narrativos têm como função “enquadrar a complexidade 

do mundo.” (Motta, 2013, p.2), ou seja, os frames são definidores da situação de 

comunicação que irá acontecer. No caso do depoimento, a sequência em que os fatos são 

narrados e a escolha de importância dos mesmos são fatores que podem colocar o narrador 

em outro lugar que não seja apenas de interlocutor. “Frames, marcos ou enquadramentos 

constituem os modos através dos quais se cataloga e se vive a experiência da realidade.” 

(Motta, 2013, p.3).  

No caso de Edson, as escolhas do enquadramento de sua narrativa têm três variáveis 

importantes de discutirmos nesse texto. A primeira é o frame do dia primeiro de abril de 

1964 em que ele viveu a experiência do golpe e todas as reações desencadeadas depois da 

tentativa de resistência.  
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O segundo vem 50 anos depois, carregado de outras experiências, e do narrador 

como autor de uma história silenciada pela repressão. Nos tempos atuais e com o boom da 

memória e as comissões esse frame é totalmente diferente, visto que ele precisa contar o 

que viveu sob uma nova perspectiva e inevitavelmente escolherá enquadramentos 

diferentes.  

O terceiro é a própria entrevista. Existe um roteiro, com um questionário prévio de 

perguntas, que também já dá outro enquadramento ao relato. Além de contar a estória, 

Edison precisa se adaptar às necessidades do entrevistador sem deixar passar os frames que, 

na visão dele, são importantes para completar a narrativa.  

 
Então, atravessamos o trem lá na rua, e o troço pegou foi aí; eles levaram o Zé de Souza, 
levou ele preso. Quem conseguiu escapar, como eu e outros escapamos, fomos lá pra 
Saracuruna encarar aqueles brejos. Levaram preso, o Zé de Souza. Eles jogaram lá do 
oitavo andar do DOPS, jogaram da janela do oitavo andar. Não precisa nem falar que ele 
morreu né? Morreu. E o primeiro crime que eles fizeram foi esse. (trecho do depoimento 
de Edson Nogueira da Silva para a CMV-JF) 

 
 

 Nesse trecho da entrevista, Edson conta o que talvez seja o grande lead dentro de 

seu depoimento, se considerarmos os critérios jornalísticos de noticiabilidade. Quando 

atravessaram o trem na frente das tropas, o mecânico, José de Souza, foi levado para o 

Departamento de Ordem Púbica Social (DOPS) e jogado do oitavo andar, segundo 

depoimento. Sua morte foi dada como suicídio. Depois disso, Edison continua o 

testemunho narrando como conseguiu escapar nesse dia. A escolha narrativa dos próximos 

frames continua sendo baseada em sua própria história antes, durante e depois da ditadura. 

“É por isso que o homem tem uma propensão a organizar suas experiências de maneira 

narrativa, mediante a estrutura de dramas. O drama imita continuamente a vida e a vida 

imita o drama.” (Motta, 2013, p.7).  

Embora este seja um depoimento voltado para o esclarecimento dos fatos de 1964,  

precisamos compreender que “contar estórias é estar nas estórias” (Motta, 2013, p.31) e a 

ressignificação desses momentos perpassa as interpretações e visão de mundo de quem está 

narrando.  
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5. Considerações finais 

 

Observamos a partir do arcabouço teórico e da análise presente neste artigo que o 

depoimento como narrativa, a partir da memória e da história oral, torna possível a 

ressignificação do passado e alimentaoutras possibilidades narrativas dentro de um 

determinado contexto.  

Entendemos também que é necessário um olhar diferenciado quando se trabalha 

com esses três pilares. Nenhuma narrativa é ingênua e oferece ao seu analista leituras 

plurais e variados pontos de vista. Na história oral de Edison Nogueira da Silva levamos em 

consideração a própria leitura que a personagem faz do golpe militar. Suas lembranças, 

seus receios, sua visão e o lugar em que se coloca diante da narrativa.  

A ligação de Edison com a ferrovia cerca sua própria história nos anos de chumbo. 

A resistência vem aliada a um conceito muito próprio de quem trabalhava na rede. É a 

visão de um sindicalista sobre os militares. Existem nessa narrativa vários pontos, já 

abordados na análise, que demonstram a necessidade do narrador de se aproximar do que 

considera realidade e se apropriar da sua própria história.   

Esse artigo não tem a pretensão de chegar a uma conclusão derradeira acerca do 

assunto, visto que apresenta resultados preliminares de uma pesquisa em andamento. O que 

esperamos é estimular uma reflexão sobre o assunto e entender como as narrativas podem 

ressignificar de diversas formas um mesmo contexto.  
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