
 
 

 

 

INTERLOCUTORA NÃO IDENTIFICADA: Você tem mais alguma coisa Glaucy que você gostaria 

de falar pra gente? 

GLAUCY ARANHA: Eu gostaria de, eu fiquei muito, esperançosa assim, as pessoas até 

debocham, eu evito falar desse assunto, não falo desse assunto com qualquer pessoa não. 

Porque há um deboche. Fica parecendo assim que eu quero mudar o rumo da história, voltar, 

consertar alguma coisa, não. Não é a minha intenção. Nunca. É, se foi, eu sempre falo isso. se foi 

assassinato seguido de suicídio, o pai que ele foi, eu nunca consegui ter assim, aquela revolta de 

falar. Eu questionava, por quê que ele deixou a gente sozinha, por quê que Deus permitiu? Eu 

ficava assim, por quê? Mas revolta, não. Porque ele foi muito bom. Mesmo que eu não consiga 

entender assim, ai meu Deus, um ato assim, um momento de desespero total fazer uma coisa 

dessas. Mas não vai apagar o pai que ele foi, não vai apagar a mãe que ela foi. Se isso fosse, for 

real, não apaga o que eles foram para nós. Eu agradeço, a educação que eles deram para nós, 

foi muito bonito. Mas quando eu vejo esses, essas distorções nos documentos, eu falo, meu 

Deus, alguma coisa. Eu tenho vontade de saber. E quando as pessoas falaram para mim, procura 

isso porque tem uma coisinha aqui que tem que ser mais esclarecida, eu tinha muita esperança. 

Assim, então eu vou saber o que aconteceu. Principalmente quando, não é? Falava assim, essa 

mão, dá volta, o trajeto da bala. Para esse trajeto da bala de trás pra frente, como que é isso? 

Que volta que esse braço teria que dar. Uma pessoa que suicida ela faz isso. Ele atira e atira 

imediatamente. O braço não estica para vir aqui dar um tiro aqui. Eu não sei nem como. Na 

verdade eu nunca procurei ninguém para me esclarecer o que está no papel. Falar assim, me fala 

disso aqui. Como que é isso? Isso é possível? Até pela sobrevivência. A vida nossa a gente tem 

que trabalhar para sobreviver. Então eu não podia ficar muito presa nesses não é? Procurar 

alguém para esclarecer. Vontade tinha. Aí me deu muita esperança disso, de eu, o quê que 

aconteceu? O quê que aconteceu? Eu tinha muita vontade de saber. Só.  

INTERLOCUTORA NÃO IDENTIFICADA: É isso. 

JANAINA: Eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A sua abertura. 

Eu sei que isso traz uma carga de sentimento emocional muito grande, é um assunto delicado e 

você está aqui, disposta, forte, firme para  poder compartilhar com a gente um pouco das suas 

memórias, as suas impressões. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui não é?  

 



 
 

 

INTERLOCUTORA NÃO IDENTIFICADA: Tem que registrar o nome da Comissão da Verdade de 

Minas Gerais, enorme gratidão por você ter saído da sua casa, da sua terra, vindo até aqui. 

GLAUCY ARANHA: Eu que agradeço. 

INTERLOCUTORA NÃO IDENTIFICADA: E manifestar também a nossa solidariedade, o respeito 

por tudo que você viveu e por fim de ver que você é muito poderosa, você já foi, você foi isso tudo 

e está aqui.  

GLAUCY ARANHA: Obrigada, eu que agradeço. 

JANAINA: Vamos encerrar o depoimento da Glaucy. Hoje, dia 02/06/2017, somos do estudo da 

Covemg, às 04 horas e 05 minutos, encerramos o depoimento e agradecemos. 

GLAUCY ARANHA: Eu que agradeço, obrigada. 

 


