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O Grupo de Estudos do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande Norte - GEDUERN 

trabalha em duas linhas de pesquisa: Memória, Discurso e Interpretação e Estudo dos processos 

de produção identitária e de modos de subjetivação na contemporaneidade. A primeira linha 

reúne pesquisas sobre a participação da memória no processo de produção social dos sentidos e, 

a segunda, trabalhos que investigam mecanismos de produção identitária e modos de 

subjetivação que marcam as resistências e produzem a subjetividade ético-política. 

Fundamentam estas pesquisas, as contribuições de Michel Foucault para a análise dos discursos 

e a articulação dos efeitos de saber-poder que os engendram, como também a relação dialógica 

que Análise do Discurso estabelece com outros campos das ciências sociais e humanas para 

descrição e interpretação das práticas, dos acontecimentos discursivos, da relação verdade e 

produção de subjetividades. Neste V CIAD, o GEDUERN apresenta análises de diferentes 

objetos, com as seguintes especificidades: análise, em práticas discursivas midiáticas, da 

heterogeneidade enunciativa e os efeitos de sentido em torno do tema “Lula livre”, observando 

os movimentos da memória no jogo discursivo entre paráfrase e polissemia; análise dos 

discursos e práticas que delineiam a violação dos direitos humanos pela ditadura militar 

brasileira contra povos indígenas, camponeses e crianças, com foco nas resistências desses 

sujeitos;  a participação dos anúncios na produção de verdades que relacionam os cabelos 

femininos à produção da identidade feminina, materializando vontades de verdade sobre essa 

identidade; análise de efeitos do patriarcado nos discurso de mulheres vítimas de violência 

doméstica e de seus agressores;  análise dos discursos sobre a diversidade identitária na escola e 

das práticas escolares referentes a uma política de igualdade de gêneros; análise das formas 

pelas quais os indivíduos, frente aos discursos sobre as fantasias sexuais e em suas relações com 

o corpo, constituem-se como sujeitos de si, a partir das experiências no interior de práticas 

discursivas que relacionam sexualidade, fantasias e cuidado de si; análise dos modos de 

constituição ética da subjetividade crossdresser; e análise em torno de como são discursivizadas 

as questões de gênero e sexualidade no espaço escolar.  Considerando a especificidade de cada 

objeto investigado, os trabalhos do GEDUERN buscam nos postulados de Michel Foucault 

mobilizar dispositivos teórico-metodológicos para a análise das práticas discursivas e da 

produção dos efeitos de sentido na contemporaneidade. 
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A premissa teórica inicial é a afirmação pecheutiana de que o acontecimento é da ordem do 

discurso e da história, a ser descrito e interpretado na interseção de uma atualidade e da 

memória (PÊCHEUX, 2008). Partindo disso, problematizamos o acontecimento da 

criminalização do ex-presidente Lula, por se tratar de um episódio de relevância acadêmica, 

política, econômica, jurídica e midiática, pensando-o em seu funcionamento discursivo e 

histórico, na dispersão dos enunciados multimodais e nas retomadas, ampliações, inversões e 

deslocamentos dos sentidos. Delimitamos enquanto objeto de análise materialidades que 

circularam em práticas discursivas midiáticas diversas, sobretudo, em contas nas redes sociais, 

em sites e/ou em blogs pela internet. A organização e análise do corpus foi desenvolvida com 

base nas categorias foucaultianas de discurso, arquivo, formação discursiva, regularidade e 

enunciado (FOUCAULT, 2007) e em sua crítica ao funcionamento das relações de saber, poder 

e verdade nos dispositivos contemporâneos (FOUCAULT, 1999, 2006; DELEUZE, 1990). 

Além da arqueogenealogia foucaultiana, orientaram teórica e metodologicamente nosso 

percurso analítico a noção de paráfrase (FUCHS, 1985; ORLANDI, 1998), a noção de memória 

(PÊCHEUX, 1999, 2011; HALBWACHS, 1990; NORA, 1993), uma abordagem semiológica 

da imagem (METZ, 1974; SCHEFER, 1974; BARTHES, 1984, 2001; GINZBURG, 1989; 

GREGOLIN, 2011; SARGENTINI, 2011) e uma descrição do fenômeno semântico que 

perpassa as dimensões da linguagem, da subjetividade e da história (MARI, 2005; ORLANDI, 

2012). Com isso, procuramos mostrar a heterogeneidade das modalidades enunciativas e dos 

efeitos de sentido em torno do tema “Lula livre”, que se tornaram possíveis no atual contexto 

brasileiro de necessária mudança de mentalidade política, diferenças essas produzidas na 

correlação entre enunciados midiáticos que configuram discursivamente o acontecimento da 

prisão de Lula no jogo retórico do confronto e da contradição, entre a paráfrase e a polissemia.  
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O trabalho parte da concepção de que a sexualidade, como dispositivo, não é algo naturalizado, 

pois se inscreve num conjunto de saberes que se articulam às estratégias de saber-poder, 

produzindo efeitos de verdade sobre o sujeito e a sexualidade (FOUCAULT, 2005). Nossa tese, 

em fase embrionária, se filia ao campo da AD francesa, com foco nas contribuições dos estudos 

foucaultianos, para realizar a análise do Discurso das Fantasias Sexuais (Doravante - DFS), 

situando o corpo como alvo da relação saber\poder. A pesquisa objetiva: Analisar\refletir, a 

partir do dispositivo da sexualidade, os modos de subjetivação do sujeito (masculino\ feminino) 

em sua relação com o corpo, frente aos DFS produzidas em blogs, constitutivos de uma cultura 

do desejo. Basear-nos-emos no método da arqueogenealogia que articula de forma 

interdependente os domínios foucaultianos: Ser-saber; Ser-poder e Ser-consigo (VEIGA-NETO, 

2004). Nossa problemática entrecruza questões que perpassam a emergência do saber – DFS 

gerenciado a partir do dispositivo da sexualidade, com incidência de um poder 

(disciplinar\biopolítico), atuando como prática sobre o corpo, potencializando modos de 

subjetivação de uma cultura do desejo. Metodologicamente, situamos no Ser-saber, 

didaticamente, nosso primeiro objetivo específico: Descrever\Interpretar a emergência dos DFS 

masculinas\femininas que circulam em blogs, a partir da relação corpo-imagem, como 

enunciados a tecer redes de memórias\interdiscursos em associações com o arquivo produzido. 

Usaremos categorias, como enunciados, memória discursiva, interdiscurso, na análise das 

materialidades enunciativas presentes em blogs (corpus - em construção), lançando vôos a 

interpretações dos DFS gestados na conformação do saber e seus discursos sobre o corpo e a 

sexualidade. No Ser-poder, pretendemos apreender o poder em exercício, o que corresponde ao 

objetivo específico de identificar as relações de saber-poder que fabricam uma ordem do DFS, a 

engendrar processos de visibilidades dos corpos como acontecimento discursivo de uma cultura 

do desejo. No Ser-consigo, procura-se verificar, frente ao dispositivo da sexualidade, como o 

sujeito, em sua relação com o corpo, cria suas estéticas da existência no tocante às fantasias 

sexuais. A problemática incide em entender as formas pelas quais os indivíduos, frente aos DFS 

e em suas relações com o corpo, constituem-se como sujeitos de si, a partir das experiências no 

interior da prática discursiva que relaciona sexualidade, fantasias e cuidado de si.  
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Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa “Memória, Discurso e Interpretação”, do Grupo 

de Estudos do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – GEDUERN, e 

também faz parte do Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência – PIBID e do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC. Está inserido no campo da 

Análise do Discurso de tradição Francesa, com foco nas contribuições de Michel Foucault para 

esse campo de estudo. O trabalho, que dialoga com os estudos culturais, com a História, com a 

mídia e com os estudos sobre a educação, traz as seguintes questões de pesquisa: “Como se 

materializam, na escola, os discursos sobre as diversidades dos sujeitos sociais? De que forma 

os discursos sobre a violência contra a mulher, as relações de gênero, a homossexualidade, as 

diferenças raciais podem ser trabalhados no ambiente escolar?” Para melhor traçar o percurso da 

investigação pretendida, com este trabalho, objetiva-se analisar os discursos sobre as 

diversidades identitárias na escola, e ainda averiguar a viabilização de ações de incentivo à 

igualdade de gêneros na sociedade, mais especificamente na escola. Procura-se ainda interpretar 

os discursos materializados nos materiais didático-pedagógicos, os quais conduzem à 

constituição de identidades por meio de uma produção da verdade. Para melhor historicizar os 

acontecimentos, que estão relacionados a essa temática, trabalha-se com o arquivo que se 

constitui, em sua materialidade, de documentos que regem as normas para o ensino, textos 

produzidos por alunos, materiais didático-pedagógicos e imagens de atividades executadas na 

escola. O corpus é analisado à luz das teorias de Foucault (1970; 1995; 2006; 2008), no que diz 

respeito à produção de discursos, às relações de poder e à disciplina por meio de discursos da 

verdade. Espera-se que, entre os resultados obtidos, reconheçam-se os papéis da escola na 

condução de discursos que constroem e reconstroem as identidades de gênero, como também as 

práticas discursivas que inovam e representam a fragmentação dos sujeitos sociais na 

contemporaneidade. 
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Este estudo objetiva analisar de que modo se dá a constituição ética da subjetividade 

crossdresser, tomando como base os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do 

Discurso de linha francesa. Crossdressers são sujeitos que eventualmente se vestem com roupas 

ou acessórios do sexo oposto ao que nasceu (VENCATO, 2013). Nesta pesquisa, detemo-nos 

aos crossdressers masculinos, isto é, a homens que, esporadicamente e sem nenhuma relação 

direta com sua orientação sexual, vestem peças de roupas ou acessórios femininos. Para 

desenvolver esta pesquisa, tomamos como objeto de análise dois depoimentos de crossdressers, 

disponíveis no sítio Brazilian Crossdresser Club, um ambiente virtual que promove o contato e 

interação entre praticantes do crossdressing no Brasil. Os depoimentos foram analisados, 

inicialmente, buscando examinar as relações de poder que atravessam tanto os corpos desses 

sujeitos, quanto os discursos que concorrem para legitimá-los, classificá-los, excluí-los etc. (cf. 

FOUCAULT, 1982; 1984; 1988). Em seguida, com base na materialidade discursiva analisada, 

buscamos identificar os modos ou as técnicas de si mobilizadas por tais sujeitos, para a 

constituição ética de uma subjetividade crossdresser, de modo a explicitar as negociações por 

eles realizadas para vivenciar essa verdade de si. As análises parecem apontar para um estado de 

constante agonística dos crossdressers diante de diferentes relações de poder que buscam 

objetivá-los, relações estas que se entrelaçam no domínio familiar, social, amoroso e também 

pessoal. Os depoimentos, analisados como produção de verdade sobre si pelo próprio sujeito, 

apontam ainda para as técnicas de si aplicadas pelos sujeitos, principalmente sobre seus corpos. 

Tais técnicas aparecem principalmente em forma de inscrições simbólicas do feminino sobre o 

corpo, seja por meio de roupas, acessórios ou procedimentos cirúrgicos. Os efeitos de sentido 

que emanam desses depoimentos assinalam que as transformações realizadas pelos sujeitos em 

seus corpos e as negociações por eles efetivadas para experimentar o feminino promovem um 

estado de subjetivação em que o sujeito vivencia uma verdade sobre si. Esperamos com essa 

pesquisa contribuir para uma melhor compreensão do crossdressing enquanto lugar de 

subjetivação e, posteriormente, suscitar uma discussão mais ampla a respeito da identidade de 

gênero assumida por esses sujeitos. 
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A mulher tem conquistado aos poucos, e cada vez mais, espaço, voz e força no mundo. Hoje, é 

possível perceber a presença feminina em distintas classes sociais, profissões e cargos que, até 

então, eram pertencentes apenas aos homens. Entretanto, como se sabe, a história da mulher 

revela-nos a face de uma realidade repleta de lutas, sofrimento e submissão. Mas, para fazer – e 

mudar esta realidade –, muitas mulheres decidiram enfrentar seus medos, seus limites e todas as 

regras introduzidas, tidas como verdades. A subordinação e o “poder” exercido pelo homem foi 

pregado durante séculos por uma cultura tida como patriarcalista. O homem se considerava 

superior a suas esposas, filhas, irmãs e, por vezes, até às mães, tornando-se, consequentemente, 

seus senhores, proprietários e possuidores.  Para compreender como o patriarcado é estabelecido 

dentro da sociedade, fez-se necessário, neste trabalho, problematizar como as relações de poder 

e os mecanismos de memória se materializam nos discursos de mulheres vítimas de violência 

doméstica e daqueles que a cometeram. A partir desta problematização, estabeleceu-se como 

objetivo geral, analisar dois depoimentos: o primeiro, de uma mulher vítima de violência 

doméstica; e o segundo, de seu agressor, a partir das relações de poder estabelecidas entre o 

acusado e a vítima, destacando a vontade de verdade dos sujeitos. O corpus foi constituído a 

partir de depoimentos de violência doméstica coletados na Delegacia Civil da cidade de 

Mossoró-RN. Neste processo, estão contidos os depoimentos da vítima, do acusado e das 

testemunhas. Porém, só serão apreciados os dizeres da vítima e de seu agressor. Como aporte 

teórico, foram utilizadas as concepções teóricas de Foucault (1979; 1988; 1995; 2008) sobre os 

mecanismos de memória, sujeito, relações de poder e verdade, destacando como esta se constrói 

e se profere nos dizeres do agressor e da vítima. Notou-se, com a realização deste trabalho, que 

atos de violência como este em análise, são cometidos todos os dias e em todos os lugares. A 

violência que cerca, fere, vulnera e se faz presente nas vidas das mulheres parece não chegar ao 

tão sonhado fim. Entretanto, a nossa incansável luta pela igualdade, dignidade e justiça, se faz 

cada vez mais forte. 
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Ao longo da história, as mulheres viveram em torno de padrões preestabelecidos pela sociedade, 

os quais sempre ditaram como deveriam se comportar, se vestir e até mesmo como arrumar os 

cabelos para serem mulheres adequadas ao ambiente privado e/ou público. Os anúncios 

publicitários sobre cosméticos foram, e ainda são, os principais veiculadores desses padrões, 

ajudando a construir e a desconstruir estereótipos, de acordo com seus interesses.  Nesse 

sentido, este trabalho surge da curiosidade de entender e fazer um resgate histórico de como os 

padrões de beleza, com foco nos cabelos femininos, se construíram e/ou desconstruíram com o 

passar do tempo. Surge, então, o seguinte questionamento: Como ocorre o processo de 

disciplinarização e de construção e desconstrução de verdades sobre os cabelos femininos na 

mídia e na sociedade? O presente trabalho, inserido no campo da Análise do Discurso (AD) de 

tradição francesa, traz a história das mulheres e da beleza feminina, no Brasil, e tem como 

objetivo analisar como ocorre o processo de construção e desconstrução de verdades sobre os 

cabelos femininos na mídia e na sociedade, além de interpretar as transformações desses 

discursos, ao longo do tempo, em anúncios publicitários. A coleta e seleção do corpus se deram 

a partir de anúncios de produtos capilares, de marcas distintas, inseridas em contextos temporais 

diferenciados. A análise dessa materialidade discursiva se dá à luz das teorias de Foucault 

(1970; 1995; 2006; 2008) sobre discurso, sujeito, relações de poder, disciplina e produção da 

verdade. Sobre o percurso histórico nos apropriaremos dos estudos de Perrot (2005; 2007), Del 

Priore (2017) e Raminelle (2015), e quanto aos discursos midiáticos, nos basearemos nos 

preceitos de Silverstone (2005). Estudar essas transformações na discursivização midiática nos 

permite resgatar a história das mulheres e nos possibilita refletir sobre a influência dos cabelos 

na constituição de uma nova identidade feminina, auxiliando também na compreensão de certos 

dizeres, tidos como verdadeiros, materializados nos discursos publicitários da 

contemporaneidade.  
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Durante a Ditadura Militar brasileira (1964-1985), criou-se no interior de Minas Gerais uma 

Instituição que ficou responsável pela atividade de reeducar os índios “delinquentes”. O 

Reformatório Agrícola Indígena Krenak era ligado à administração da Ajudância Minas-Bahia, 

que estava sob a administração geral da FUNAI. O principal líder da Instituição reformadora era 

um oficial da polícia militar de Minas Gerais. Nos depoimentos dos funcionários da FUNAI, 

encontramos relatos que afirmam que os índios enviados ao Reformatório Krenak eram 

submetidos a um regime de trabalho forçado de oito horas diárias. Alocados de forma isolada 

uns dos outros, em pequenos cubículos, recebiam frequentes espancamentos e torturas. Os 

crimes contra os direitos humanos dos povos indígenas foram à tona internacionalmente através 

das denúncias que foram apresentadas no contexto da série de sessões do Tribunal de Crimes de 

Guerra, o Tribunal Russel, criado pelos filósofos Bertrand Russell e Jean-Paul Sartre, que tinha 

como função investigar os vários crimes contra os direitos humanos. O Relatório Final da CNV 

(Brasil) – Comissão Nacional da Verdade registra práticas de torturas contra os povos 

indígenas, assim como práticas de aprisionamento realizadas pelo Estado autoritário que marcou 

o regime instaurado no país em 1964. As práticas de violação de direitos, ocorridas no 

Reformatório Krenak, resultaram na condenação do Brasil pelo Tribunal Russel em 1980. Este 

trabalho parte dos registros da CNV e depoimentos prestados por indígenas a essa Comissão, 

com o objetivo de descrever/interpretar, nas recomendações da CNV, políticas que configurem 

o exercício da memória e verdade próprio à construção do Estado Democrático de Direito e a 

necessária constituição ético-política dos povos indígenas. Do ponto de vista teórico-

metodológico, esta pesquisa insere-se no campo da Análise do Discurso e seus diálogos com a 

História. Para sua execução, recorre aos conceitos de memória, verdade, discurso, formação 

discursiva, posição-sujeito, memória e verdade, desenvolvidos por estudiosos desse campo de 

investigação. 
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O objetivo deste trabalho é destacar a memória sobre o que foi a repressão sofrida no período da 

Ditadura Militar (1964-1985) pelos trabalhadores rurais. Insere-se no campo da Análise do 

Discurso de tradição Francesa, com foco nas contribuições de Michel Foucault. O trabalho 

dialoga com os estudos culturais, bem como com a história. O corpus analisado constitui-se 

especificamente de memórias retiradas da obra Japuara: um relato das entranhas do conflito, 

de autoria de Francisco Blaudes Sousa Barros (2013). O livro destaca as vozes de trabalhadores 

rurais sobre a violência sofrida no campo no período de 1962 a 1985. Traz a contribuição de 

pesquisadores e de Políticas do Governo Federal através da Comissão Nacional da Verdade – 

CNV, que resgata a história das lutas e da repressão ocorrida no campo, bem como apura crimes 

cometidos no período do golpe e nos anos de ditadura militar. Tais violações de direitos sofridas 

por esses camponeses ainda são pouco conhecidas pela sociedade. Ao descreverem percursos e 

tragédias, esses sujeitos refletem sobre a própria identidade, recriam sentidos em meio a 

lembranças de fatos que muitas vezes não podem ser designados. Para quem viveu tamanho 

sofrimento, resgatar essas lembranças significa simbolicamente atravessar a intimidação e o 

medo que com frequência continuam a assombrar aqueles que viveram experiências traumáticas 

cometidas por um Estado de exceção. Este trabalho se debruça sobre testemunhos e narrativas 

de experiências desses sujeitos, considerando o Contexto de Memória e Verdade instaurado pela 

CNV e sua importância no processo de reparação política necessário à construção da 

democracia. Para descrever/interpretar os testemunhos, elegemos dispositivos analíticos como 

memória, interdiscurso, formação discursiva e posição-sujeito, além da consideração sobre a 

ordem discursiva da Justiça de Transição que mobiliza memória, verdade e testemunho como 

mecanismos de produção do resgate da memória do vivido para a escrita de uma outra história 

do passado, no presente. 
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Este estudo faz parte do Projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – 

PIBIC/UERN e vincula-se à linha de pesquisa Estudo dos processos de produção identitária e 

de modos de subjetivação na contemporaneidade, do Grupo de Estudos do Discurso da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – GEDUERN. Na pretensão de investigar a 

discursivização sobre gênero e sexualidade no âmbito escolar, esta pesquisa procede de 

problematizações como estas: sob qual enfoque as questões de gênero e sexualidade são 

tematizadas no espaço escolar? Em qual perspectiva se ancora a prática pedagógica no 

tratamento dessas temáticas? Na tentativa de responder a esses questionamentos, esta 

investigação se firmará nos construtos teóricos da Análise do Discurso de orientação francesa, 

campo do saber que se propõe a estudar os discursos enquanto acontecimentos sociais, 

históricos e culturais, ou seja, tomando-os no âmbito de sua exterioridade, vendo sua 

movimentação nas ações praticadas por sujeitos historicamente situados. Assim, embasar-se-á 

principalmente nas contribuições de Foucault (2005; 2011), no que se refere ao discurso, ao 

saber/poder e à sexualidade, em diálogo com a área dos estudos culturais, na qual se destacam 

Louro (1999; 2000; 2004; 2013), Furlani (2009; 2013), Sayão (1997), entre outros estudiosos 

que têm pesquisado sobre gênero e sexualidade. Toma também como referência os documentos 

oficiais, como o volume 10 dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que trata da Orientação 

Sexual e o volume 4 dos Cadernos SECAD. Para construção dos dados serão utilizados os 

documentos que regem o ensino, como o Projeto Político Pedagógico da escola e entrevistas 

semiestruturadas com alunos e professores de uma escola pública da cidade de Mossoró-RN. 

Nessa direção, investigar como é tratada a questão do gênero e da sexualidade na Escola não é 

uma escolha neutra, mas referenda uma postura pedagógica e política que compreende uma 

determinada visão de mundo, de sociedade, de sujeito histórico, de prática social, de cultura e de 

linguagem. Na escola, como em qualquer outra instância, a abordagem dessas temáticas deve 

ser sistemática, contínua e politicamente interessada com a crítica desses modelos de 

desigualdades, seja esta sexual, de gênero, de etnia/raça, de classe, entre outros. Dessa forma, 

procura-se contribuir com a comunidade escolar no sentido de incitá-la a discutir a 

multiplicidade e o respeito às diversas formas de viver os gêneros e as sexualidades. 
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A Comissão Nacional da Verdade, doravante CNV – Brasil, realizou uma série de audiências 

em que crianças que sofreram, direta ou indiretamente, com a ditatura militar trazem à tona as 

suas lembranças sobre esse período da história. Testemunhos importantes para a construção do 

trabalho de memória e verdade no processo de Justiça de Transição, os relatos dessas crianças 

inscrevem práticas de violação no período da ditadura, que não tiveram seus registros feitos pela 

história oficial. Tais crianças eram filhas ou filhos de militantes e foram torturadas, exiladas e 

retiradas do convívio familiar como forma de pressionar seus pais, prisioneiros políticos, a 

delatarem as organizações que lutavam contra o regime da época. Com base nos depoimentos 

prestados por essas crianças, hoje adultas, à CNV, a presente pesquisa tem como objetivo geral 

analisar a relação memória e verdade no processo de reparação política, instaurado pela 

Comissão Nacional da Verdade/Brasil, em testemunhos de crianças vítimas de violência durante 

a ditadura militar brasileira. A análise permitiu uma cartografia das experiências desses sujeitos 

com a Ditadura Militar e a descrição e interpretação dessas experiências para a construção ético-

política desses sujeitos e de suas relações com a verdade. A pesquisa permitiu verificar como o 

dever de memória, instituído como política pública, e, portanto, como efeito do biopoder, 

constituiu-se em um espaço para que a verdade sobre esse período revelasse a verdade das 

experiências vividas como radiografia da experiência histórica sobre o Estado de exceção.  Para 

desenvolver a pesquisa, selecionou-se como corpus nove testemunhos do arquivo da Comissão 

Nacional da Verdade – CNV, de crianças que sofreram violações de direito na ditadura, 

colhidos entre os anos de 2013 e 2014. Do ponto de vista epistemológico, a pesquisa insere-se 

no campo da Análise do Discurso de tradição francesa, resgatando os conceitos de sujeito, 

formação discursiva, biopoder e verdade. Nesta perspectiva, observa-se que as experiências 

traumáticas, vivenciadas por essas crianças, contribuíram para a construção ético-política desses 

sujeitos no presente, para a instauração da verdade e a não repetição do passado.  
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