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TRAÇOS MNÉSICOS
Memórias autobiográficas de ex-presos políticos portugueses
Resumo: Diversas investigações evidenciam a relevância que têm para o self as experiências traumáticas, considerando que, as
que se relacionam com acontecimentos significativos são mais facilmente acedidas e recordadas por longo período de tempo,
especialmente, se associadas a eventos de forte carga afetiva.
Este estudo procurou investigar a relação entre a evocação de memórias autobiográficas e a experiência de cárcere, considerando
a sua génese traumática.
A amostra foi constituída por 17 ex-presos políticos portugueses, com idades entre os 63 e os 97 anos. Foram aplicados a TMA, o
BDI, o BSI e o STAI-Y.
Embora, a exposição continuada a eventos traumáticos seja um dos potenciadores do desenvolvimento de PTSD, os resultados
obtidos sugerem que, a resiliência, o suporte social, a incorporação das experiências nefastas e a re-significação do sentido de
vida, possam estar na base da reparação dos efeitos negativos das vivências traumáticas dos participantes e os possíveis
promotores destes resultados.
Palavras-chave: Ex-presos políticos; tortura; emoções; memória autobiográfica.

MNESIC TRACES
Autobiographical memories of Portuguese political ex-prisoners
Abstract: Several studies have shown the relevance that traumatic experiences have to the self, considering that, those related to
significant events are more easily accessed and recalled for a long period of time, especially if associated with strong affective
events.
This study seeks to investigate the relation between the evocation of autobiographical memories and the prison experience, considering its traumatic genesis.
The sample was constituted by 17 former Portuguese political prisoners, with ages between 63 and 97 years.
We applied TMA, BDI, BSI and STAI-Y.
Although continued exposure to traumatic events is one of the enhancers of the development of PTSD, the obtained results suggest
that, resilience, social support, incorporation of harmful experiences and re-signification of the meaning of life, may be at the basis
of the repair of the negative effects of the participants’ traumatic experiences and possible promoters of these results.
Keywords: Political ex-prisoners; torture; emotions; autobiographical memory.
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INTRODUÇÃO
A ditadura fascista portuguesa foi pautada por um Estado totalitário que, ao longo de quarenta e oito anos, recorreu à repressão política e policial como forma coerciva de controlar, interditar e perseguir os seus cidadãos,
promovendo uma manipulada memória coletiva sustentada no analfabetismo, na ignorância do povo e legitimada pela defesa dos valores da Pátria (Cabrera, 2014).
A Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE)
defendendo a “ordem, interesse comum e a justiça para
todos” (Pimentel, 2009, p.26) foi a responsável, tanto direta quanto indiretamente, pelas inúmeras prisões e assassinatos dos que lutaram pelos valores da liberdade,
difundindo o medo e todo o tipo de violência, repressão,
humilhação, abusos e torturas.
O presídio do Aljube, o Forte de Caxias e a sede da
PIDE em Lisboa e no Porto, a par da Fortaleza de Peniche, do Campo de Concentração do Tarrafal e da Fortaleza-prisão de Angra do Heroísmo, simbolizam os emblemáticos “ícones da indigna repressão exercida sobre
os que clamaram por justiça e liberdade e morreram como resultado das violentas torturas, da carência alimentar, da negação de assistência médica e das arbitrariedades do sistema judicial e policial” (Pereira, 2016, p.3), o
que por si só revela a indescritível atrocidade exercida
sobre os resistentes antifascistas.
O regime fascista foi bastante eficaz no seu recurso à
violência, em especial, na vigilância de comportamentos
(violência preventiva) e na repressão direta contra os
que ousavam desafiar a ordem (violência punitiva), recorrendo para isso ao controlo social, à intimidação, à
ignorância e à formatação de mentalidades, premissas
que muito notavelmente contribuíram para a sua longevidade.
Nas detenções, os métodos utilizados pela PIDE tinham como finalidade a desconstrução identitária do
preso, sendo-lhe retirados todos os objetos pessoais, incluindo óculos, cinto e atacadores dos sapatos e cortados
a barba e o cabelo. A negação de práticas de higiene
constituía uma práxis que pretendia humilhar e despersonalizar os presos, impedidos de tomar banho por longas semanas (Bastos, 2013; Pimentel, 2009). As mulheres, a quem surgia o período menstrual, eram coagidas a

limpar-se à própria roupa e na presença dos
“pides” (Bastos, 2013). Algumas chegaram a ser detidas
grávidas ou na companhia de filhos pequenos, carregando-os consigo para as celas sem as mínimas condições
[“o menino estava já num profundo desequilíbrio psicológico” (Aranha & Ademar, 2014, p.16)] e sobre as
quais foram exercidas chantagens contra familiares e
impiedosas ameaças e insultos que lhes deixaram profundas marcas para a vida (Pimentel, 2009). Como revelou Maria Eugénia Varela Gomes “quando saí da cadeia,
metade de mim ficou lá dentro” (Cruzeiro, 2003, p.11).
Pimentel (2009) refere que “a tortura esforça-se por
isolar o fragmento de alteridade, decompondo, através
do traumatismo, o indivíduo em várias partes, numa experiência da qual nunca se recompõe” (p. 349). “O poder violento e abominável do torturador visa a total submissão do torturado e a sua anulação como ser humano,
constituindo um ato de violenta desumanidade” (Pereira,
2016).
A estátua, a tortura do sono e o isolamento prolongado, constituíam as “modalidades” de tortura mais impiedosas e violentas (Pimentel, 2011). Habitualmente, após
o período de interrogatório e de tortura, sucedia-se o de
isolamento, em que o preso ficava inibido de contato
com o exterior, sem nada para fazer, entregue a si próprio, em silêncio, sem horas nem dias, intensificando a
sua lancinante angústia e imaginação com fantasmas
que o induziam à loucura (Bastos, 2013). “O refúgio
num mundo imaginário, que lhes permitisse recriar o dia
-a-dia e afastar a angústia, era a única salvação” (Bastos,
2013, p.78).
Para Kramer (2010), estes indivíduos, ao serem privados de estímulos sensoriais, eram abruptamente vítimas
de alucinações e demais sintomas psicóticos.
No Tarrafal, para além dos trabalhos forçados, os presos eram submetidos a violentos castigos na memorável
“frigideira” de cimento, conhecida como um verdadeiro
“frigorífico” durante a noite e um “forno” ao longo do
dia (Pimentel, 2009). Os relatos de ex-presos políticos
espelham essa atroz realidade “… a “frigideira” era uma
coisa verdadeiramente horrível. Estivemos três dias sem
beber água (…) e nós lambíamos as paredes (…). Dormíamos no chão, ficávamos nus (…) normalmente as
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botas serviam de travesseiro (…) éramos espancados todas as noites (…) até ficarmos com o corpo todo negro” (Aranha et al, 2014, pp.87-88).
Não obstante, os espancamentos com variados instrumentos de agressão, a humilhação, a chantagem, a prisão arbitrária sem condenação judicial nem culpa formada, foram outras das formas de tortura utilizadas pelo regime fascista e mascaradas de legalidade (Rosas, 2013).
De acordo com Herman (1992), a submissão a uma relação de controlo coercivo, como é o caso do cárcere,
gera profundas alterações na identidade da vítima em
que todas as estruturas do self são invadidas e frequentemente decompostas.
Após o 25 de Abril, os médicos Monteiro Baptista e
Fragoso Baptista declararam que todos os ex-presos políticos que haviam sofrido com a tortura evidenciavam
sequelas tanto a nível orgânico como psíquico (Bastos,
2013).
Reyes (2007) salienta que, segundo os médicos dos
Direitos Humanos, os métodos de tortura provocam nas
vítimas sentimentos de medo, culpa, vergonha e profunda humilhação e quem sofreu tortura psicológica manifesta sintomas associados a transtornos de ansiedade.
Contudo, as sequelas da tortura podem refletir-se ainda
a nível funcional, expressando-se através de uma cascata
de manifestações, com repercussões a nível cognitivo,
dos afetos, do comportamento e das respostas fisiológicas (Bichescu, Schauer, Saleptsi, Neculau, Elbert &
Neuner, 2005).
Uma investigação levada a cabo por Al-Dakheely,
Hashim e Al-Diwan (2015), com 400 ex-presos políticos
no Iraque demonstrou que a prisão, a perseguição política e os métodos de tortura física e psicológica constituem fatores fortemente associados ao desenvolvimento
de sintomas de perturbação de stress pós-traumático
(PTSD), especialmente, quando esses métodos são conjugados. Ehlers, Maercker e Boos (2000) sublinham que
esta psicopatologia constitui uma consequência de eventos traumáticos que incluem ameaça à vida ou à integridade física.
Manzanero e Recio (2012) argumentam que o impacto
dos eventos traumáticos tem subjacente uma pluralidade
de fatores em que a vulnerabilidade individual desempe-

nha um papel significativo, podendo levar, em muitos
casos, ao desenvolvimento de PTSD. Esta psicopatologia carateriza-se por hiperativação (insónia, irritabilidade ou explosão de raiva), tendência em re-experienciar o
evento (através de sonhos e flashbacks) e pelo evitamento (abster-se de memórias, sentimentos, lugares ou pessoas associadas ao acontecimento). A longo prazo, os
efeitos resultantes deste tipo de eventos dependem da
vulnerabilidade do sujeito e da intensidade do trauma.
Muito embora, a resiliência e a vulnerabilidade, bem
como o suporte social disponível após a experiência
traumática, sejam apontados como promotores das diferenças de comportamento entre sujeitos, parece existir
alguma evidência para se considerar que, em múltiplas
situações, o desenvolvimento de PTSD seja a via mais
frequente para reagir a eventos nefastos.
Poder-se-á afirmar que a recordação de eventos pessoais passados constitui a memória autobiográfica (Gauer
& Gomes, 2008; Rubin, 2005), de essencial relevância
para a preservação do sentido de identidade, das emoções, do self (Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Rubin,
2005) e representativa da singular história de vida do sujeito.
Apesar de as memórias passadas se irem tornando menos acessíveis com o tempo, as mais comuns parecem
ser mais afetadas relativamente às emocionalmente intensas (Pinto, 1998), o que atesta a relevância das emoções no processamento mnésico. De referir que a evocação autobiográfica recorre frequentemente à recordação
das emoções experienciadas aquando do acontecimento
original.
Reforçando este fundamento, Bower (1981) salienta
que a acessibilidade às memórias autobiográficas depende, em várias situações, do estado emocional do sujeito,
sendo que as relacionadas com experiências significativas ou percebidas como relevantes para o self podem ser
vivamente recordadas após longo período de tempo, tornando-se mais facilmente disponíveis, particularmente
quando associadas a eventos com grande carga afetiva
(Berntsen & Rubin, 2004).
O presente estudo propõe-se investigar a relação entre
a evocação de memórias autobiográficas e a experiência
de cárcere, atendendo à sua génese traumática.

Omnia nº 7, outubro 2017 • e-ISSN: 2183-4008 • ISSN: 2183-8720 • Páginas 83-93

86
MÉTODO
Esta investigação constitui um estudo exploratório e a
amostra foi recolhida por conveniência.
Participantes
A amostra foi constituída por 17 participantes, detidos
e interrogados pela PIDE durante a vigência do Estado
Novo. Como pode ser observado consultando o Anexo
1, 13 sujeitos são do género masculino e 4 do género feminino, com idades compreendidas entre os 63 e os 97
anos e uma média de idades de 76 anos (DP=9.30).
A maioria dos inquiridos possui habilitações literárias
ao nível do ensino superior (58,8%), é casado (58,8%) e
natural de Lisboa (41,2%).
Relativamente à profissão, seguimos a Classificação
Nacional das Profissões e podemos constatar que a maioria dos sujeitos (41.2%) pertencia à categoria de Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas.
No que concerne ao período de detenção, verificou-se
um valor mínimo de 8 e um valor máximo de 4925 dias
de prisão (M=903,7; DP=1435,9).
Como se pode atestar através do Anexo 1, 88.2% dos
sujeitos nunca recorreram a apoio psicológico/
psicoterapêutico ou tratamento psiquiátrico e apenas
17.6% toma atualmente medicação psicofarmacológica.
Instrumentos
Nesta investigação foi aplicada uma tarefa experimental, Tarefa de Memoria Autobiográfica (TMA) desenvolvida por Cláudio (2004) (tradução portuguesa, num
estudo não publicado, aplicada a 1500 sujeitos) e diversas escalas clínicas: para autoavaliação da severidade da
sintomatologia depressiva foi utilizado o Inventário de
Depressão de Beck (BDI) (versão portuguesa testada e
corrigida por Cláudio, 1990, num estudo não publicado); com a finalidade de avaliar os sintomas psicopatológicos recorreu-se ao Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI) (versão traduzida e adaptada para a população portuguesa por Maria Cristina Canavarro,
1999); para avaliar os níveis de ansiedade estado
(FormaY-1) e ansiedade traço (Forma Y-2), foi utilizado
o Inventário de Ansiedade Estado e Traço (STAI-Y)
(versão portuguesa não publicada, traduzida por Américo Baptista).

Procedimento
Foram contatados, num primeiro momento, o Movimento Cívico Não Apaguem a Memória (NAM), a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), o
Partido Comunista Português (PCP), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Socialista (PS) e a Fundação Mário
Soares, a todos se tendo explicitado o tema de investigação e solicitado contatos de ex-presos políticos dispostos a participar no estudo. Face ao reduzido número de
participantes alcançado, foi posteriormente solicitado às
diversas Câmaras Municipais, contatos de ex-presos políticos residentes nas suas áreas municipais.
Atendendo ao elevado nível etário dos participantes e
à distância das suas áreas de residência, os encontros foram marcados em locais de conveniência dos próprios.
Dos 21 sujeitos iniciais da amostra, procedeu-se à exclusão de 4, por terem manifestado dificuldades em responder aos instrumentos (1); por problemas emocionais
que inviabilizaram o prosseguimento das provas (1) e
por recusa na avaliação da TMA (2).
A todos foi explicada a pertinência do estudo e pedida
autorização para gravar a tarefa experimental, em formato áudio. A sua participação foi voluntária e consentida através do Termo de Consentimento Informado, tendo sido salvaguardados os princípios de confidencialidade e anonimato. Após as explicações iniciais, procedeuse à entrega do Questionário Sociodemográfico e foi
aplicada a TMA, seguida pelo BDI, pelo BSI e pelo
STAI-Y, segundo a ordem sequencial de aplicação.
Análise de Dados
Com base na análise dos relatos produzidos pelos participantes foram, primeiramente, separados os acontecimentos dos não acontecimentos. Num segundo passo, os
acontecimentos evocados foram divididos em memórias
episódicas (sem valência emocional associada) e memórias autobiográficas (com valência emocional associada). As memórias autobiográficas foram classificadas
tendo em conta as variáveis espaço e tempo, tendo sido
considerado como memória específica todo o acontecimento definido no espaço e no tempo com a duração inferior a um dia. A memória categórica reporta-se a um
conjunto de eventos repetidos e a memória alargada tem

Omnia nº 7, outubro 2017 • e-ISSN: 2183-4008 • ISSN: 2183-8720 • Páginas 83-93

87

um princípio e um fim definidos e a duração superior a
um dia. Numa terceira fase, todas as memórias autobiográficas foram classificadas tendo em conta a valência
emocional expressa no momento da sua evocação
(positiva ou negativa).
Nesta investigação, foram consideradas estatisticamente
significativas, para todas as questões de investigação, as
diferenças entre médias e correlações cujo p-value (sig.)
do teste fosse inferior ou igual a 0.05. Em alguns casos
foi assumido um nível de significância 0.01, encontrandose ambos os casos, devidamente referenciados.
Para todas as questões de investigação em que foi necessário efetuar cálculos de correlação entre variáveis
foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r).
Quando foi necessário comparar se existiam diferenças significativas entre duas médias, foi utilizado o teste
t-Student. Para comparar mais do que duas médias foi
utilizada a Anova de medições repetidas, sendo que, caso se verificassem diferenças significativas, foi utilizado
o teste post-hoc de Dunn.
Esta investigação compreendeu uma análise de categorização de acontecimentos evocados pelos participantes, tendo-se procedido à sua organização de acordo
com um critério de análise categorial semântico, em que
os acontecimentos foram agrupados segundo uma analogia temática do conteúdo das memórias. Com base nos
acontecimentos evocados foram-se constituindo categorias e subcategorias, de acordo com as memórias emergentes. O critério de autenticação implicou a sua validação por um júri de pares.
Na avaliação da categorização de acontecimentos evocados e para não se incorrer num estudo deveras exaustivo, optou-se pela análise dos resultados mais elucidativos
e significativos, tendo-se rejeitado os de valor inferior.
Para as questões de investigação em que foi necessário
medir o intervalo de tempo, a unidade de medida utilizada foi o segundo.
Na análise estatística de dados foi utilizado o software
SPSS (versão 23.0).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instrumentos de avaliação clínica
Considerando os valores obtidos pela amostra na

avaliação das diferentes escalas clínicas, pode constatar-se que estes se encontram dentro dos valores normativos, exceto no STAI que, quer no estado quer no
traço, se situam ligeiramente acima desse limiar (ver
Anexo 2).
Face a estas evidências, considerou-se como possível
interpretação para estes resultados os seguintes aspetos:
(1) a própria situação de avaliação dos sujeitos poderá
ter-se refletido nos resultados obtidos no STAI Estado,
repercutindo-se em valores ligeiramente acima dos normativos; (2) os resultados obtidos do STAI Traço são
reveladores de uma tendência, relativamente estável, por
parte dos participantes, em perceberem as situações como ameaçadoras. De acordo com Barlow (2002), o desenvolvimento de personalidade ansiosa tem subjacente
uma interação de aprendizagem com as emoções básicas, convertendo-se em estáveis estruturas afetivocognitivas que constituem o traço. Este traço advém da
repetida ocorrência de certos padrões de interações afetivo-cognitivas, encontrando-se agregado a um sistema
de defesa motivacional dependente do mundo exterior e
que opera com uma resposta defensiva e híper-vigilante
contra situações ameaçadoras.
Neste sentido, poder-se-á considerar que a severidade
das experiências traumáticas vivenciadas pelos participantes poderá ter potenciado as reações psicológicas e
fisiológicas de emergência da ansiedade, em resposta à
sensação de perigo, cuja repetição de ocorrências concorreu para que persistissem no tempo, representando o
traço de ansiedade que se verifica de forma significativa
em todos os participantes.
Tarefa de Memória Autobiográfica
Na TMA foram obtidas um total de 763 memórias autobiográficas evocadas, 972 memórias episódicas, 749
não acontecimentos e 78 omissões.
Relativamente à especificidade das memórias autobiográficas evocadas, 385 eram específicas (M=22.65,
DP=12.13), 164 categóricas (M=9.65, DP=5.23) e 214
alargadas (M=12.59, DP=6.80).
No que concerne à sua valência emocional, foram obtidas 290 memórias autobiográficas de valência emocional positiva e 473 de valência emocional negativa.
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Total de acontecimentos evocados e de não acontecimentos
Analisando o total de acontecimentos evocados e de
não acontecimentos, constata-se um valor substancialmente superior de acontecimentos evocados (M=102.12,
DP=44.06) comparativamente com os não acontecimentos (M=44.06, DP=39.66), tendo-se observado a existência de diferenças significativas entre ambos (t(16) = 5.643; p<0.05).
Uma possível interpretação para os resultados obtidos,
considerando a necessidade manifestada pelos participantes em conceder o seu testemunho sobre as vivências
passadas, designadamente esta elevada produção de
acontecimentos de vida face aos não acontecimentos,
poderá encontrar-se relacionada com esse desejo de relatar e reconstruir as histórias passadas dando-lhe um
sentido presente, tornando-as públicas para que não se
percam no tempo nem se esqueçam, como forma de denunciar os crimes da ditadura portuguesa, reconstruindo
os vínculos com a vida, atendendo ao intenso impacto
emocional que tiveram nas suas vidas. Todos estes elementos poderão ter contribuído para a evocação de um
número mais elevado de acontecimentos.
Tempo total de latência e a valência emocional das
palavras-estímulo
Tendo em conta a especificidade da amostra, considerou-se pertinente analisar o tempo total de latência registado nas diferentes palavras-estímulo percecionadas
pelos participantes (positivas, neutras e negativas), tendo-se constatado valores médios de tempo total de latência muito aproximados entre elas (ver Anexo 3).
Não obstante, foram as palavras de valência emocional negativa que registaram o valor médio mais elevado
(M=25.65, DP=15.60), logo seguidas pelas de valência
emocional positiva (M=25.06, DP=13.86) e pelas de valência emocional neutra (M=24.53, DP=13.45), tendo-se
comprovado a não existência de diferenças significativas entre as diferentes palavras-estímulo (F(2;32)
=0.122; p>0.05).
Muito embora fosse expetável a obtenção de valores
de tempo de latência mais elevados nas palavrasestímulo de valência emocional negativa, em conse-

quência das vivências traumáticas, tal não se verificou,
tendo-se observado não existirem diferenças significativas entre esses valores totais e as diferentes palavrasestímulo.
Estes resultados poderão refletir uma possível reavaliação cognitiva e re-significação do sentido de vida dos
sujeitos em que se operou a incorporação e a elaboração
dos acontecimentos traumáticos vivenciados, repercutindo-se na conservação da velocidade do processamento
da informação mnésica.
Tempos de latência e de resposta e a categorização
de acontecimentos
Na sequência dos resultados obtidos anteriormente para os tempos de latência, procurou aprofundar-se a tendência observada para um valor mais elevado nas palavras-estímulo de valência emocional negativa.
Desta forma, correlacionaram-se as categorias com o
tempo total de latência e também com o tempo total de
resposta, tendo-se verificado que, o tempo total de latência se correlacionou significativamente com as categorias: 25 de Abril (r=0.494; p<0.05), Serviço Militar
(r=0.492; p<0.05), Serviço Militar: Guerra Colonial
(r=0.576; p<0.05), Morte de Familiares (r=0.498;
p<0.05) e Total Serviço Militar (r=0.606; p<0.01), o que
nos indica que, os valores do tempo de latência aumentam quando aumentam as evocações destas temáticas
(ver Anexo 4).
Analisando estes resultados, destaca-se um valor mais
elevado do tempo total de latência aquando da evocação
de acontecimentos relacionados com o serviço militar.
Atendendo à faixa etária dos participantes e considerando o contexto histórico a que se reportam estes acontecimentos, estas evocações poderão ser explicadas pelo
facto de naquela época o serviço militar ser obrigatório
para todos os jovens do género masculino e decorrer
nesse período a Guerra Colonial que traumatizou inúmeros portugueses, fatores deveras marcantes na vida dos
sujeitos.
No que concerne ao tempo total de resposta, foram encontradas correlações significativas com as categorias,
Actividade Profissional do Próprio (r=0.606; p<0.01),
Doença do Próprio (r=0.596; p<0.05), Formação Acadé-
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mica (r=0.741; p<0.01), Convívio Familiar (r=0.550;
p<0.05), Hobbies (r=0.653; p<0.01), Conflitos Familiares (r=0.609; p<0.01), Aquisição de Bens (r=0.569;
p<0.05), Total Atividade Profissional (r=0.590; p<0.05)
e Total Doenças (r=0.552; p<0.05), o que significa que,
quando o tempo de resposta aumenta, aumentam também as evocações de acontecimentos relacionados com
as categorias mencionadas (ver Anexo 4).
Foi observada uma correlação negativa significativa
entre a categoria Prisão: Fuga ou Tentativa de Fuga e o
tempo total de resposta (r=-0.558; p<0.05), que nos revela que, quanto maior a evocação de acontecimentos
relacionados com esta temática, menor é o tempo total
de resposta.
Tendo em linha de conta que os participantes deste estudo que tentaram a fuga da prisão não foram bemsucedidos, os resultados obtidos poderão ter como possível interpretação a base desse insucesso, refletindo-se
num menor tempo total de resposta nesta temática.
Tempo total de resposta e a valência emocional das
palavras-estímulo
Procurou-se analisar o tempo total de resposta nas diferentes valências emocionais das palavras-estímulo,
tendo-se constatado um valor médio do tempo total de
resposta de 4121.0 (DP=1848.12).
Através da Tabela constante no Anexo 5, poder-se-á
observar que a média mais elevada se centra nas respostas dadas nas palavras de valência emocional negativa
(M=1602.00, DP=824.69), seguida pelas palavras de valência emocional positiva (M=1491.94, DP=794.89) e
pelas de valência emocional neutra (M=1027.06,
DP=412.16). Analisou-se se o tempo total de resposta
diferia significativamente nas diferentes valências das
palavras-estímulo, tendo-se comprovado a existência de
diferenças significativas (F(2;32) = 9.223; p<0.05). Essas diferenças foram verificadas entre o tempo total de
resposta das palavras-estímulo de valência emocional
neutra e as palavras-estímulo de valência emocional positiva (Z=1.059; p<0.05) e entre o tempo total de resposta das palavras-estímulo de valência emocional neutra e
as palavras-estímulo de valência emocional negativa
(Z=1.059; p<0.05).

Segundo Bower (1981) as lembranças do passado podem trazer de volta as emoções associadas à experiência
original. De um modo geral, as memórias autobiográficas relacionadas com componentes emocionais intensas
tendem a ser “mais vívidas e detalhadas” comparativamente com as de baixa componente emocional (Balola
& Cláudio, 2014) e com maior número de pensamentos
recorrentes sobre o ocorrido (Manzanero et al, 2012), o
que poderá refletir-se em tempos de resposta mais elevados.
Deste modo, foi colocada como possível hipótese a
existência de uma relação entre a severidade dos acontecimentos vivenciados e as palavras de valência emocional negativa, em que o detalhe das narrativas terá impulsionado tempos de resposta mais consideráveis. Neste
contexto, poderemos pensar que a emoção modelou a
velocidade de processamento da informação.
Valência emocional das memórias autobiográficas
evocadas e a categorização de acontecimentos
Procedeu-se à análise da valência emocional das memórias autobiográficas evocadas e à categorização de
acontecimentos, tendo-se constatado que o total de memórias autobiográficas de valência emocional positiva
se correlacionou positiva e significativamente com as
seguintes categorias: Nascimento de Descendentes
(r=0.658; p<0.01), Doença de Familiares (r=0.540;
p<0.05), Prisão (r=0.498; p<0.05), Relacionamentos
Amorosos (r=0.596; p<0.05), Prisão: Comunicação Interna (r=0.544; p<0.05), Prisão: Tortura do Sono
(r=0.499; p<0.05), Cartas de Amor (r=0.528; p<0.05),
Doença de Amigos (r=0.516; p<0.05) e Total Doenças
(r=0.658; p<0.01), o que quer dizer que, quando aumenta o número total de memórias autobiográficas de valência emocional positiva, aumenta igualmente a evocação
de acontecimentos relacionados com estas temáticas
(ver Anexo 6).
Por sua vez, foi observado que o total de memórias
autobiográficas de valência emocional negativa se correlacionou positiva e significativamente com as categorias: Prisão (r=0.488; p<0.05), Prisão: Condições de
Cárcere (r=0.608; p<0.01), Doença do Próprio (r=0.689;
p<0.01), Serviço Militar (r=0.494; p<0.05), Morte de
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Familiares (r=0.512; p<0.05), Total Conflitos (r=0.490;
p<0.05) e Total Doenças (r=0.664; p<0.01), o que nos
revela que o aumento do número total de memórias autobiográficas de valência emocional negativa é acompanhado pelo aumento de evocações relacionadas com as
referidas categorias (ver Anexo 6).
Tendo em conta o tema desta investigação, debruçarnos-emos apenas sobre as categorias relacionadas com a
temática Prisão. Desta forma, poder-se-á salientar que a
Prisão se correlacionou positivamente quer com as memórias autobiográficas de valência emocional positiva
quer com as de valência emocional negativa.
No primeiro caso e relativamente à correlação existente entre a temática Prisão e as memórias autobiográficas
de valência emocional positiva, uma possível explicação
para tal facto poderá encontrar-se relacionada com a forte repercussão que estas experiências tiveram na vida
dos sujeitos e na forma estes como regulam a emoção
referente a esses acontecimentos, tendendo a integrá-los
no seu autoconceito e na re-significação do sentido de
vida. Em vários momentos foi declarado, por diversos
participantes, o facto de terem conseguido ultrapassar
este período tão marcante das suas vidas e o de terem sido capazes de sobreviver à perseguição, às torturas e às
atrocidades a que foram submetidos. Há ainda a referir
que, após o 25 de Abril de 1974, todos estes sujeitos foram considerados como heróis. Assim sendo e tendo em
linha de conta o efeito de positividade nos adultos idosos, é possível compreender que, em algumas das memórias evocadas sobre a prisão, a emoção associada seja
de valência positiva.
No segundo caso, poderemos afirmar que o resultado
seria o expectável, tendo em conta o cariz negativo que
envolve a temática da prisão política e o efeito de congruência com o humor, em que foi recuperada informação de valência emocional negativa em resposta a estímulo de igual valência emocional (Cláudio, 1998).
Dias de prisão e categorização de acontecimentos
Foi analisada a correlação entre o número de dias de
prisão no Forte de Caxias e as categorias dos acontecimentos evocados, pois, apesar da diversidade de estabelecimentos prisionais em que todos os elementos da
amostra estiveram detidos, o Forte de Caxias foi o único

comum a todos. De acordo com os seus relatos, os presos eram mantidos em Caxias e levados periodicamente
para a sede da PIDE para interrogatório. Este acontecimento poderá estar na base da forte correlação encontrada entre o número de dias no Forte de Caxias e a temática de espancamentos na prisão.
Da leitura da Tabela constante no Anexo 7 pode verificar-se que, relativamente ao total de dias no Forte de
Caxias, se observa uma correlação positiva significativa
com as categorias Prisão: Fuga ou Tentativa de Fuga
(r=0.657; p<0.01) e Prisão Espancamentos (r=0.722;
p<0.01), o que significa que, quando aumenta o número
de dias e prisão no Forte de Caxias aumenta também a
evocação de acontecimentos das temáticas das referidas
categorias.
Estes resultados são deveras elucidativos da dura realidade vivenciada pelos participantes deste estudo, observando-se que, aqueles que mais tempo estiveram na prisão, mais tempo passavam em interrogatório, estando
sujeitos a mais espancamentos. Da mesma forma, quanto mais tempo detidos, maior o desejo de fuga.
De salientar que a correlação positiva forte verificada
entre o total de dias no Forte de Caxias e a categoria Prisão: Espancamentos nos revela outro aspeto interessante. De acordo com os relatos dos sujeitos, no Forte de
Caxias, os presos eram normalmente mantidos em isolamento aguardando os interrogatórios. Muito embora durante os interrogatórios fossem aplicadas diversas metodologias de tortura, analisando esta correlação, poderemos afirmar que o espancamento era o recurso mais utilizado pela PIDE ou, pelo menos, o mais facilmente recordado pelos sujeitos da amostra, atendendo ao seu cariz traumático.
Reforçando estes resultados, podemos ainda acrescentar que o número total de dias de prisão se correlacionou
positivamente e significativamente com as categorias
Prisão: Fuga ou Tentativa de Fuga (r=0.529; p<0.05) e
Prisão Espancamentos (r=0.589; p<0.05), o que nos indica que, quando aumenta o número de dias de prisão,
aumentam também as evocações a nível destas duas temáticas (ver Anexo 7).
Atendendo a que o estabelecimento prisional comum a
todos os ex-presos políticos deste estudo foi o de Caxi-
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as, tal facto poderá ser um reflexo dos dados obtidos,
verificando-se que quanto mais tempo presos, mais
acontecimentos evocados relacionados com a Prisão,
quer a nível de fuga ou tentativa de fuga quer a nível de
espancamentos, o que denota a relevância que tiveram
para o self estas vivências.
CONCLUSÕES
Investigações realizadas com vítimas de tortura e de
violência organizada têm comprovado que as vivências
traumáticas prolongadas no tempo tem repercussões psicológicas de longo prazo que perduram até idade avançada. Estas experiências, bem como os seus efeitos psicológicos, operam com grande ressonância no equilíbrio
emocional e na qualidade de vida dos sujeitos (Lolich,
Paly, Nistal, Becerra & Azzollini, 2014), estruturandose a nível da memória autobiográfica como recordações
traumáticas, desenvolvendo vulnerabilidades que desencadeiam falsas generalizações ou associações com acontecimentos e estímulos não ameaçantes. Este fenómeno
funciona como estratégia de evitamento de emoções
perturbadas e é mantida através de reforço negativo.
Há quem refira que, quanto maior relevância têm para
o self os acontecimentos vivenciados mais facilmente
são acedidos na memória e integrados na história de vida do sujeito (Lorenzzoni, Silva, Poletto, Kristensen &
Gauer, 2014).
Com base nos resultados obtidos nesta investigação
foi observada a existência de um valor substancialmente
superior de acontecimentos evocados comparativamente
com os não acontecimentos. Estes dados poderão encontrar-se relacionados com a vontade manifestada pelos
participantes em reconstruir as suas vivências passadas,
tornando-as públicas para que não se esqueçam, como
forma de denunciar as atrocidades da ditadura e restabelecer os vínculos com a vida, fatores que poderão ter
suscitado a evocação de um número superior de acontecimentos.
Os valores médios de tempo de latência muito aproximados, verificados entre as diferentes valências das palavras-estímulo poderão estar na base de uma reavaliação cognitiva e de uma re-significação do sentido de vida dos sujeitos, em que se operou a incorporação e a ela-

boração dos acontecimentos traumáticos, com repercussão na conservação da velocidade do processamento da
informação mnésica.
Foram verificadas médias de tempo total de resposta
mais elevadas nas respostas dadas às palavras estímulo
de valência emocional negativa. Partindo do pressuposto
que as evocações do passado podem trazer de volta as
emoções ligados à experiência original – e que as memórias autobiográficas associadas a componentes emocionais intensas tendem a ser mais detalhadas – colocouse como hipótese, a existência de uma relação entre a
severidade dos acontecimentos vivenciados e as palavras de valência emocional negativa, em que o detalhe
das narrativas poderá ter originado tempos de resposta
mais significativos.
Nesta investigação observou-se que a categoria Prisão
se correlacionou positivamente quer com as memórias
autobiográficas de valência emocional positiva quer
com as de valência emocional negativa. No caso das
memórias autobiográficas de valência emocional positiva, considerou-se como possível explicação para estes
resultados a forte repercussão que estas experiências tiveram na vida dos sujeitos e a forma como eles regulam
a emoção referente a esses acontecimentos, tendendo a
integrá-las no seu autoconceito e na re-significação do
seu sentido de vida. Para o caso das memórias autobiográficas de valência emocional negativa, este resultado
era o expectável, atendendo ao cariz negativo que envolve a temática da prisão política e ao efeito de congruência com o humor, tendo sido recuperada informação de
valência emocional negativa em resposta a estímulo de
igual valência emocional.
Registou-se um aumento do número total de dias de
prisão ao mesmo tempo que aumentam as evocações nas
categorias Prisão: Fuga ou Tentativa de Fuga e Prisão
Espancamentos, o que nos pode sugerir que, quanto
mais tempo era passado na prisão, mais se estava sujeito
a espancamentos. Neste seguimento, quanto mais tempo
detidos maior o desejo de fuga.
De referir a observação de uma correlação positiva
forte entre o total de dias no Forte de Caxias e a categoria Prisão: Espancamentos, que poderá querer significar
que o espancamento seria o recurso mais utilizado pela
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PIDE ou o mais facilmente evocado pelos participantes,
atendendo ao seu cariz traumático e à relevância que
têm para o self os acontecimentos vivenciados.
Muitos dos participantes deste estudo têm recorrido a
uma literatura de testemunho para divulgar as suas memórias do exílio, de militância, de repressão, de perseguição e das torturas de que foram alvo no Estado Novo.
Ainda hoje, alguns deles se encontram envolvidos em
comissões e associações políticas, participam em debates, dão entrevistas e deslocam-se às escolas para transmitir aos mais novos como decorreu o 25 de Abril e como era a vida durante o fascismo.
As memórias autobiográficas dos ex-presos políticos
viabilizam a construção de um sentido biográfico de
continuidade e a assimilação das experiências passadas.

Narrar o evento traumático poderá permitir-lhes renascer e seguir em frente, dar voz aos acontecimentos vivenciados e trilhar um caminho de reforço do self.
Muito embora se possa afirmar que, nesta amostra, a
experiência de prisão política tenha produzido efeitos ao
nível da memória autobiográfica e, consequentemente,
ao nível do self nos sujeitos que a experienciaram, a resiliência, as redes de suporte social, a restauração de laços afetivos, a elaboração dos acontecimentos traumáticos e a re-significação do sentido de vida, poderão ter
contribuído de forma significativa para a reparação dos
efeitos negativos das vivências traumáticas dos participantes e fomentado alguns dos resultados obtidos nesta
investigação.
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ANEXO 1: Descrição das variáveis de caracterização da amostra
Participantes

n=17

Idade

Género

Feminino
Masculino

Min=63; Max=97
X=76.06; DP=9.30
Min=8; Max=4925
X= 903.1; DP=1435.92
4 (23.5%)
13 (76.5%)

Habilitações literárias

Ensino Superior

10 (58.8%)

Profissão

Especialistas das Profissões
Intelectuais e Científicas

7 (41.2%)

Estado civil

Casados

10 (58.8%)

Naturalidade

Lisboa

7 (4.,2%)

Apoio psicológico

Não

15 (88.2%)

Medicação psicofarmacológica

Não

14 (82.4%)

Dias de prisão

ANEXO 2: Média e desvio-padrão das escalas clínicas
N

M

DP

BDI

17

10.12

5.87

BSI – Índice Geral de Sintomas

17

0.59

0.37

STAI Estado

16

33.06

9.00

STAI Traço

16

37.69

9.31

ANEXO 3: Médias e desvios-padrão relativos ao tempo total de latência e a valência emocional
das palavras estímulo
M

DP

Tempo total de latência nas palavras estímulo de valência
emocional positiva

25.06

13.86

Tempo total de latência nas palavras estímulo de valência
emocional negativa

25.65

15.60

Tempo total de latência nas palavras estímulo de valência
emocional neutra

24.53

23.45

II

ANEXO 4: Valor de r de Pearson significativo entre as categorias e os tempos totais de latência e
de resposta
Tempo Total de
Latência
25 de Abril

Tempo Total de
Respostas

,494*

Atividade Profissional do Próprio

,606**

Doença do Próprio

,596*

Formação Académica

,741**

Serviço Militar

,492*

Serviço Militar: Guerra Colonial

,576*

Convívio Familiar

,550*

Hobbies

,653**

Prisão: Fuga ou Tentativa de Fuga

-,558*

Morte de Familiares

,498*

Conflitos Familiares

,609**

Aquisição de Bens

,569*

Total Atividade Profissional

,590*

Total Doenças

,552*

Total Serviço Militar

,606**

Nota: * r significativo (p<0,05); ** r significativo (p<0,01)
Fonte: Sousa, 2016, p. 36.

ANEXO 5: Médias e desvios-padrão relativos ao tempo total de resposta e a valência emocional das
palavras estímulo
M

DP

Tempo total de resposta nas palavras estímulo de valência
emocional positiva

1491.94

794.89

Tempo total de resposta nas palavras estímulo de valência
emocional negativa

1602.00

824.69

Tempo total de resposta nas palavras estímulo de valência
emocional neutra

1027.06

412.16

III

ANEXO 6: Valor de r de Pearson significativo entre as categorias e as memórias autobiográficas de
valência emocional positiva e negativa
Total de Memórias
Autobiográficas de
Valência Emocional
Positiva
Nascimento de Descendentes

,658**

Doença de Familiares

,540*

Prisão

,498*

Total de Memórias
Autobiográficas de
Valência Emocional
Negativa

,488*

Prisão: Condições de Cárcere

,608**

Doença do Próprio

,689**

Serviço Militar

,494*

Relacionamentos Amorosos

,596*

Morte de Familiares

,512*

Prisão: Comunicação Interna

,544*

Prisão: Tortura do Sono

,499*

Cartas de Amor

,528*

Doença de Amigos

,516*

Total Conflitos
Total Doenças

,490*
,658**

,664**

Nota: * r significativo (p<0,05); ** r significativo (p<0,01)
Fonte: Sousa, 2016, p. 37.

ANEXO 7: Valor de r de Pearson significativo entre as categorias e o total de dias na prisão e
total de dias no Forte de Caxias
Prisão: Fuga ou
Tentativa de Fuga

Prisão:
Espancamentos

Total de dias na prisão

,529*

,589*

Total de dias no Forte de Caxias

,657**

,722**

Nota: * r significativo (p<0,05); ** r significativo (p<0,01)

