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Resumo: Em contextos transicionais, é reconhecida a necessidade de atuação do Estado em certos 

sentidos. Com a evolução do tema, um novo elemento tem ganhado destaque: a memória, tida como 

fundamental na construção da democracia. A principal explicação é que aquela, como lugar de 

compreensão moral do passado, é lugar privilegiado na construção da cultura, arquitetura que sustenta 

regimes democráticos. A memória da coletividade, contudo, é uma constante disputa pelo sentido do 

passado. Esta realidade torna-se evidente na América Latina, em que Estado e sociedade civil, nos pós-

ditaduras da segunda metade do século XX, se confrontam visando tornar hegemônicas suas 

interpretações do passado, recorrendo, ambos, sobretudo à elaboração de narrativas textuais e construção 

de suportes materiais. 

Palavras-chave: Memória e Democracia; Memória Coletiva; Memória Política; América Latina; Justiça 

de Transição. 

 

Abstract: In transitional contexts, the necessity of State action towards certain goals is known. With the 

evolution of the field, a new element has gained ground: memory, understood as fundamental in the 

construction of democracy. The main explanation is that the former, as a place for moral comprehension 

of the past, is a privileged place for the construction of culture, an architecture that sustains democratic 

regimes. The memory of the collectivity, however, is a constant dispute as to the meaning of the past. 

This reality becomes evident in Latin America, where State and civil society, in the post-dictatorships of 

the second half of the 20
th

 century, confront each other seeking to turn hegemonic their interpretations of 

the past, recurring, both, mostly to the elaboration of textual narratives and the construction of material 

supports. 

Keywords: Memory and Democracy; Collective Memory; Political Memory; Latin America; Transitional 

Justice.  

  

Introdução 

 A justiça de transição, entendida como o corpo de processos que visa construir uma paz 

sustentável e democrática após períodos de violações sistemáticas de direitos humanos, tornou-se tema 

corrente a partir de 1980, mediante o debate internacional sobre os Estados em vias de reconstrução, com 
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especial atenção à América Latina e à África. De início, campo de estudos e de retórica política, logo se 

tornou parte concreta do direito internacional, em virtude, sobretudo, do protagonismo dos tribunais e 

cortes internacionais e, de forma mais ampla, das instituições internacionais, ambos tributários da 

incorporação da léxica dos direitos humanos na ordem internacional a partir da segunda metade do século 

passado.  

 O debate em torno do tema primeiro tomava a justiça em sua concepção mais clássica: o 

julgamento daqueles responsáveis pela comissão de atrocidades. Rapidamente, foram incluídas novas 

questões: busca pela verdade, reparação às vítimas, reordenação institucional. Tal expansão decorreu da 

acumulação internacional de experiências e, fundamentalmente, da natural evolução do direito 

internacional, fundamentado na progressiva proteção dos direitos humanos. Atualmente, um novo 

elemento tem ganhado grande atenção: a memória. Sua defesa parte do suposto de que a memória é 

fundamental para a consolidação da paz e da democracia, evitando a repetição das atrocidades. Para tanto, 

é orientada para o futuro; não representa um conjunto de enunciados neutros, mas sim uma apropriação 

moral do passado.  

 Nesse contexto, faz-se mister a melhor compreensão da correlação entre memória e democracia; e 

a América Latina, como palco de várias experiências de transição, apresenta-se como lugar privilegiado 

para a tarefa. Na região, contudo, a condução da memória em contextos transicionais comumente é 

conflituosa, em vistas de uma patente discordância entre Estado e sociedade civil, que deve ser levada em 

consideração em qualquer análise.  

 O presente estudo tem por objetivo compreender e aplicar tal nexo à realidade regional. Divide-se 

em cinco seções: a primeira apresenta o tema da justiça de transição, e a inserção da memória nele; a 

segunda, um levantamento da literatura sobre memória, buscando abordagens pertinentes à compreensão 

da realidade regional; a terceira aborda a correlação entre memória e democracia; a quarta, partindo dos 

marcos conceituais encontrados, debate a distinção entre Estado e sociedade civil; por fim, a última aplica 

a fundamentação teórica à análise da América Latina, sendo estudados: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile 

e Guatemala. 

Justiça de Transição e Memória 

A justiça de transição pode ser definida como “o esforço para a construção da paz sustentável após 

um período de conflito, violência em massa ou violação sistemática dos direitos humanos” (VAN ZYL, 
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2009, p. 32). Tal esforço gira em torno da mobilização de amplos setores e recursos em vistas ao retorno à 

normalidade democrática, fundamentada no respeito aos direitos humanos e na defesa do Estado de 

Direito. Não raro, a atuação do Estado neste sentido resulta mais de pressões da sociedade civil que de 

sua própria iniciativa.  

 A partir da década de 1990, a justiça de transição deixa de ser mero campo de estudos ou retórica 

ante uma verdadeira judicialização internacional, trazendo consigo obrigações e proibições legais 

vinculantes, decorrentes do direito internacional (VAN ZYL, 2009, 33). Tal mudança de paradigma 

provém do crescente espaço ocupado pelos direitos humanos na ordem jurídica internacional, e seus 

decorrentes valores supra-estatais. Hoje, são incontáveis os institutos internacionais que lidam com a 

matéria, e a ONU têm cada vez mais incorporado programas fundamentados na justiça transicional (DE 

BRITO, 2009, 58).  

 Embora seus imperativos sejam judicializados, de maneira geral o campo apresenta relativa 

flexibilidade em sua aplicação. Isso se deve à impossibilidade de colocar na mesma vala variados 

processos históricos de autoritarismo, conflitos e violações de direitos humanos, e o contexto nos quais se 

inserem. Alguns aspectos que inevitavelmente modelam processos transicionais são: a relação de forças 

políticas ao tempo da transição; os legados autoritários; o contexto internacional; e as heranças históricas 

mais amplas (DE BRITO, 2009, 64-68). 

 Para Brett et. al. (2007), em tais contextos, os Estados possuem ao menos quatro obrigações 

jurídicas internacionais: estabelecer a verdade sobre vítimas e perpetradores; buscar a responsabilização 

penal; desenvolver programas de reparação às vítimas; e encabeçar medidas para evitar a repetição das 

atrocidades. Os autores entendem (BRETT ET. AL. 2007) que uma nova norma tem emergido: a 

obrigação de lembrar, ou o princípio da memória. Apesar da vanguarda em sua obrigatoriedade, é 

possível defender que o mesmo já estava implícito nas demais obrigações, em especial a de se estabelecer 

a verdade e evitar a repetição.  

 Por fim, parte da doutrina no campo argumenta ainda que a negação à memória, em forma de 

informação e formação, constitui violação de direito fundamental, incorporado em tratados como a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (LEAL, 2012, p. 12), uma vez que esta assegura a “liberdade 

de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras”.   
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História, Memória(s) e Verdade 

Para Le Goff (1990, p. 18), a história exprime dois conceitos diferentes: a procura das ações 

realizadas pelos homens e que se esforça por se constituir ciência; e o próprio objeto de tal procura: o que 

os homens realizaram. A segunda, uma série de acontecimentos; a primeira, uma narração desta série. Tal 

série ainda é objeto de outro tipo de narração, que não a da ciência (a “história dos historiadores”): a da 

memória coletiva (LE GOFF, 1990, p. 29). 

 Quando nos referimos à história que se encontra na memória, não nos referimos à ciência histórica 

como primeiro plano. Memória e ciência histórica guardam a central diferença de que a última visa à 

objetividade e à veracidade. Por outro lado, “o meio social incide sobre as ideias e os métodos do 

historiador”; tal como a memória, é marcada pela seletividade. Paralelamente, ainda, a ciência histórica 

pode alterar a memória (LE GOFF, 1990). 

 A memória, no sentido que nos ocupa, pode ser analisada de múltiplas maneiras. A literatura sobre 

o tema usa distintos conceitos: memória social, política, coletiva, histórica. A depender do autor, tais 

conceitos ora apresentam-se como intercambiáveis, ora possuem sentidos específicos. São apresentadas 

aqui as abordagens mais pertinentes à nossa análise.  

 A primeira é a da memória coletiva. Para Le Goff (1990), constitui “o vivido da relação nunca 

acabada entre o presente e o passado”, ou “a relação que uma sociedade, na sua psicologia coletiva, 

mantém com o passado” (Id., p. 48); segundo Jelin (2002, p. 22), trata-se de “memórias compartilhadas, 

produto de interações múltiplas, enquadradas em marcos sociais e relações de poder”.  Essas definições 

nos parecem complementares, caminhando para o mesmo sentido. Sua pertinência reside no que as 

abordagens enfatizam sua permanente construção, em oposição às leituras da memória como objeto 

reificado, separado dos indivíduos. Como alerta Jelin (2002), ao distanciar-nos das abordagens que 

tomam a memória como objeto dado, podemos centrar em seu processo de construção, o que implica “dar 

lugares a distintos atores sociais e às disputas e negociações do sentido do passado”.   

 Visando precisamente a este fim, é de grande valia a abordagem de Lifschitz (2014), que o analisa 

como, muito ao contrário de uma reificação, um campo de disputa, denominando-o “memória política”. 

Se pensarmos a memória coletiva conforme o exposto, os dois conceitos resultam complementares. 

Lifschitz (2014, p. 4) também pensa na relação entre a totalidade social e seu passado; e faz uso desse 

conceito, opondo-o ao então em voga “memória social”, precisamente para possibilitar a análise do 
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processo de construção. A eventual diferença reside no que, a memória política, em Lifschitz (2014), 

refere-se tão somente ao processo de sua construção intencionalizada, e não à memória “apreendida” 

pelos que não participam da disputa, objeto incluso no conceito de memória coletiva. 

 Aplicando o conceito de “campo” conforme Bordieu, Lifschitz (2014, p. 8-10) vê a memória 

política como “um espaço social com relativa autonomia em que são identificados agentes, um capital 

cultural e meios de produção simbólica específicos e relações de força pelo domínio”. Assim, um espaço 

em que diferentes agentes, por meio de estratégias, envolvendo um capital cultural, disputam por impor 

determinada relação com o passado, determinado significado à história-acontecimento. Pode-se dizer que 

é no que Lifschitz  (2014) denomina “memória política” que se disputa o que Le Goff  (1990) chama de 

“memória coletiva”.  

 Segundo o autor (Id., p. 5), a “memória política só adquire potência quando entra na dimensão da 

esfera pública, porque o seu outro é sempre o poder”, já que “procura intervir no mundo social, 

confrontando a realidade jurídica, cultural e política que pretende silenciar a memória ou produzir outras 

versões do passado”.  

 Quanto aos agentes, é pertinente o conceito de “empreendedores da memória” em Jelin (2002, p. 

49): atores que “pretendem o reconhecimento social e a legitimidade política de uma (a sua) versão ou 

narrativa do passado”, através da tentativa de “transmitir e até impor certo sentido”, não necessariamente 

tendo vivenciado a história em questão (JELIN, p. 33). Sobre este último ponto, De Brito (2009, p. 76) 

identifica “ciclos de memória”, renovadas dinâmicas que podem ser desencadeadas por uma nova 

geração; bem como “irrupções da memória” (DE BRITO, p. 75), daqueles que vivenciaram, mas que 

foram reprimidas, irrompendo tempos mais tarde.  

 Cabe ser feita uma última distinção, entre verdade e memória. Jelin (2002, p. 22-23) distingue, no 

processo de construção da memória, entre “o passivo e o ativo”. O primeiro diz respeito a informações 

arquivadas e saberes reconhecíveis. Sua existência não implica, por si só, sua evocação – o ativo – que é 

ativada pelo sujeito, interpretando tais informações e atribuindo-lhes sentido. Assim, a verdade 

ambicionada em muitos projetos transicionais, quando restrito ao âmbito do fatual, mais diz respeito ao 

âmbito do passivo que do ativo. Seu resultado pode constituir “matéria-prima” para a memória, quando 

lhe é atribuído significado e, ao mesmo tempo, tem suficiente impacto no campo da memória política. 

Paralelamente, a memória coletiva não necessariamente acompanha o que se tem por verdade. 
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 A Memória para a Democracia  

 É imperativa a compreensão do nexo entre memória e democracia, ou o porquê de sua importância 

em transições. Diferentes respostas são encontradas na literatura. Algumas merecem especial destaque. 

Para Reátegui (2009, p. 32), a questão é a compreensão da “cultura como uma dimensão central na 

constituição de todo regime político em longo prazo”.  

 Segundo o autor, a democracia, como arranjo institucional, necessita ter como base uma certa 

trama simbólica coincidente com ele (REÁTEGUI, 2009, p. 33). Esta pertence ao domínio do cultural, 

representando uma arquitetura sociopolítica (REÁTEGUI, 2009, p. 34). A democracia, então, apresenta-

se como um regime de relações sociais de certa espécie, cujo fundamento é a cidadania, entendida, para 

além da titularidade de direitos, como a vigência de um conjunto de representações, imagens e ideias na 

imaginação pública. Nas suas palavras (Reátegui, 2009): 

A relação entre políticas culturais [...] e a consolidação da democracia revela-se um 

ângulo fundamental no esforço das transições. Essa relação consiste na possibilidade de 

modificar e de transformar as representações simbólicas mais gerais sobre a base das 

quais se organiza o regime político numa sociedade. Isso se refere igualmente à relação 

entre as instâncias de poder formal e institucional e a população civil em seu conjunto, 

bem como à relação entre os membros da população em si. [...] implica uma 

transformação no plano das representações sociais ou, dito em termos gerais, da cultura.  

 

 Como parte dessa arquitetura, o autor identifica os valores e imagens que são proclamadas como 

socialmente aceitáveis (REÁTEGUI, 2009, p. 35); e conclui que a memória é um espaço privilegiado em 

sua construção. O autor destaca, em específico, a capacidade da memória de orientar-se para 

“estigmatizar a retórica e o léxico do autoritarismo e da discriminação, induzir uma nova e distinta 

articulação do discurso público” (REÁTEGUI, 2009, p. 42). 

 Para Leal (2012, p. 8), o nexo se encontra, mais especificamente, na circularidade entre passado e 

presente que constitui a tradição. Conforme o autor, “o sujeito que compreende não parte do zero, mas, ao 

contrário, conta com toda a história que lhe caracteriza e mesmo o define como sujeito”. Neste sentido, o 

entendimento que se tem da história-acontecimento, condicionado à memória, afeta definitivamente a 

compreensão que se tem dos acontecimentos presentes. O argumento complementa-se ao pensamento de 

Reátegui (2009, p. 42), quando este compreende a memória como lugar axiológico de legitimação e 

deslegitimação social. 
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 Tanto Reátegui (2009), ao falar sobre representações sociais, quanto Leal (2012), ao associar a 

história à definição do sujeito, abordam indiretamente a questão da identidade. Para De Brito (2009, p. 

72), a memória é parte integral das diversas identidades coletivas sociais e políticas, que, por sua vez, 

“definem o modo como diferentes grupos sociais veem a política e os objetivos que desejam alcançar no 

futuro”.  

  Uma última abordagem merece menção: a que aplica a psicanálise à memória coletiva. Le Goff 

(1990, p. 425) argumenta que perturbações da memória não se restringem aos indivíduos, também 

havendo “a falta ou a perda, voluntária ou involuntária, da memória coletiva nos povos, que pode 

determinar perturbações graves da identidade coletiva”.  

 Para Jelin (2002, p. 14), mesmo coletivamente, os acontecimentos do passado, se não lidados 

apropriadamente, podem implicar em uma fixação ou um permanente retorno, com a impossibilidade de 

separar-se do objeto perdido implicando uma compulsão à repetição. A solução seria o trabalho de luto, 

processo intrapsíquico que permite ao sujeito desprender-se do objeto perdido (JELIN, 2002, p. 15), 

enfrentando-o em seu ausente. Do contrário, o passado segue reaparecendo no presente, como intruso. No 

mesmo sentido, Leal (2012, p. 10) argumenta que o trauma deve ser elaborado com vista ao 

desalojamento do agravo e ressentimento, sem o qual não ocorre a separação do passado. Assim, entende-

se que, na ausência de um processo de reflexão pública que mobilize amplos setores da sociedade e que 

resulte em uma conclusão moral sobre o passado ditatorial, as relações sociais autoritárias sigam 

ressurgindo. 

 Partindo-se de tais leituras, indaga-se então de que maneira deve ser construída a memória 

coletiva visando à democracia. Para Leal (2012, p. 11), é imperativo que se façam dois tipos de 

compreensão sobre os acontecimentos passados: uma fatual, que supõe processo investigativo sobre o 

passado; e outra moral, visando explicar o porquê dos fatos, de forma normativa, através de um processo 

político e educativo de envolvimento e interlocução social. Igualmente, De Brito (2009, p. 77) distingue 

entre o “revelar a verdade” e o “atribuir significado aos eventos”, associando este último a uma “bússola 

moral”. 

 No âmbito moral é que se efetivamente atribui sentido. Segundo Jelin (2002, p. 126), para que este 

seja transmitido, há dois requisitos: que haja base para um processo de identificação, para a ampliação 

intergeneracional; e que se deixe aberta a possibilidade de reinterpretação conforme novo contexto. A 
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autora nota que, a despeito da inerente normatividade da transmissão, é inevitável a eventual 

ressignificação. Por isso, é necessário que se combine a transmissão de “informações e saberes, princípios 

éticos e morais, e o estímulo ao desenvolvimento de certas sensibilidades”, conteúdos informativos e 

formativos (JELIN, 2002, p. 130). É neste sentido que também Leal (2012, p. 20) sugere que, na 

construção da memória, é ainda necessário que se estimule um olhar para dentro de cada geração e 

contexto. 

 Em todos os casos, Reátegui (2009, p. 41) alerta que os sentidos que se intenta transmitir não 

encontram imediatamente um espaço desocupado, pois ali estão instalados um ou vários sentidos prévios. 

Estes entram em disputa, no campo que nos convencionou chamar memória política, até que determinado 

sentido logre conquistar certa hegemonia.   

 

 A Disputa pela Memória: Estratégias e Agentes 

 A leitura de Lifschitz (2014), segundo a qual as estratégias encabeçadas pelos agentes no campo 

da memória política devem sempre i) possuir a intencionalidade de produzir impactos, e ii) ser colocados 

na esfera pública, nos permite restringir nossa análise, excluindo uma série de objetos socioculturais que, 

embora possam influenciar a memória coletiva, não costumam ser ações orientadas politicamente, tais 

como romances, exposições de arte conceitual etc. Conforme este recorte, são duas as principais 

estratégias: a materialização da memória e a difusão de narrativas textuais de longo alcance. Para Jelin 

(2002, p.131), com o objetivo de orientação a um futuro democrático, a melhor alternativa é a primeira. 

 Quando se fala na materialização da memória, não se quer referir a uma representificação material 

de uma memória coletiva já hegemônica. Ao contrário, trata-se de uma estratégia, conduzida por um 

agente, no sentido de transmitir ou impor determinado significado do passado aos demais. O conceito de 

“lugares de memória”, segundo Pierre Nora, conforme Araujo, Neves e De Menezes (2010), é pertinente: 

documentos-monumentos, lugares funcionais e simbólicos onde se revelam memórias, que podem ser 

captadas pelos sentidos. São lugares que convocam o sujeito a significar o seu passado, pela afetividade e 

partilha comunitária. Podem ser naturais, como antigos centros de detenção, ou artificiais, como museus. 

Analisando-se sob o prisma estratégico de evocação moral, e não apenas fatual, também os primeiros 

devem passar por um processo político de significação intencionada, ou “memorialização”, 

transformando-os em memoriais (BRETT et. al., 2007). 
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 Museus e memoriais são “representações físicas ou atividades comemorativas que dizem respeito 

a eventos no passado”, tendo como objetivo “evocar uma reação ou um conjunto de reações específicas” 

(BRETT et. al., 2007). Para que cumpram o papel de transmissão de sentido, devem fazer com que os 

receptores de suas mensagens sejam ativos, tendo certo espaço para a reinterpretação, mas guardem certo 

nível de objetividade e clareza, em contraposição ao abstrato ou excessivamente permissivo (BRETT et. 

al., 2007). Assim, vão muito além do honrar as vítimas, propondo a apropriação crítica e moral do 

passado. 

 Quanto à difusão de narrativas textuais de longo alcance, trata-se do produto final do trabalho de 

uma comissão da verdade estatal, por meio da difusão de seu informe, quando este vai além do domínio 

da realidade fática (REÁTEGUI, 2009, p. 36); bem como de trabalhos de similar abordagem conduzidos 

pela sociedade civil organizada. Seguimos o pensamento de Reátegui (2009): “Narrativa como um relato 

com um sentido específico e discernível portador de um significado que se apoia em fatos organizados 

para ir mais além deles”.   

 Assim, esse tipo de produção cultural também constitui estratégia que visa intervir na relação que 

se tem com um passado. Isso pois os informes, ainda que conduzidos pelo Estado, para além da 

objetividade, costumam apresentar um “plano de interpretação político-moral dos fatos, que se realiza a 

partir de uma tomada de partido a favor de certos valores que são as posições de princípio a partir da qual 

se realiza a busca oficial da verdade”, incorporando “a reivindicação de certa moralidade pública, cujo 

centro normativo são as noções de democracia, de reconhecimento e de dignidade” (REÁTEGUI, 2009, 

p. 39).  

 Os empreendedores da memória são sempre múltiplos, em constante disputa pelo sentido do 

passado. Em um estudo mais aprofundado, seria possível identificar diferentes empreendedores dentro do 

âmbito do Estado, com especial destaque para a distinção entre Governo e Forças Armadas, no contexto 

latinoamericano, e no da sociedade civil, como a distinção entre grupos de militância pelos direitos 

humanos e grupos conservadores, ou até mesmo diferentes grupos de defesa dos direitos humanos com 

diferentes visões de mundo. Não obstante, em conformidade com os objetivos do presente estudo, 

agruparemos os diversos empreendedores em apenas dois agentes: o Estado e a sociedade civil. As duas 

estratégias aqui vistas podem ser conduzidas por ambos os agentes.  
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 Para Brett et. al. (2007), quando o Estado encabeça iniciativas de materialização, seu objetivo 

costuma ser neutralizar discórdias sobre o passado, promovendo uma versão unificada; e quando quem o 

faz é a sociedade civil, o objetivo é contestar o sentido da história promovido pelo Estado. Paralelamente 

(BRETT ET. AL, 2007 p, 24), é de se notar que muitas vezes o ímpeto dos projetos estatais surge, na 

verdade, da militância da sociedade civil, que, ainda durante o desenvolvimento, desempenha o papel 

mais dinâmico no projeto, embora sempre condicionado a exigências neutralizantes do Estado. Quando 

estatais, os projetos comumente visam à centralização nacional em um museu ou monumento único, que 

possa ser associado a um “sucesso político” que marque sua administração; a depender do país tais 

projetos raramente tornam-se de acesso de muitos (BRETT ET. AL., 2007). Ao contrário, projetos da 

sociedade civil costumam visar ao local e comunitário, resultando em múltiplas pequenas materializações; 

em suas localidades, costumam ter mais impacto na memória, mas de maneira não representativa do 

nacional (BRETT ET. AL., 2007). Os autores concluem que, para os melhores resultados, é necessária a 

íntima cooperação entre ambos os agentes, posto que a sociedade legitimará a iniciativa estatal e, ao 

mesmo, o Estado detém recursos de grande valor, como locais simbólicos (BRETT ET. AL., 2007). 

 Em que pesem as narrativas textuais de longo alcance, para Bickford (2007, p. 995), as conduzidas 

pelo Estado têm maior capacidade de estabelecer um diálogo entre amplos setores da sociedade em seu 

processo de construção; têm a vantagem de poder escolher os que efetivamente escreverão a narrativa, 

entre figuras bem reconhecidas pela sociedade (BICKFORD, 2007, p. 1028); e possuem maior acesso a 

recursos e a fontes – todos fatores que podem conferir à sua narrativa maior credibilidade, consumo e, 

portanto, impacto na memória coletiva. Ademais, possuem o selo de “oficialidade” que pode gerar novos 

processos de amplo impacto na memória coletiva, tal como sua inclusão em planos de ensino 

(BICKFORD, 2007, p. 996). Não obstante, em todo caso, para que tenham legitimidade reconhecida, em 

sua construção deve ter havido a participação ou ao menos apoio da sociedade civil (BICKFORD, 2007, 

p. 1002). 

 As da sociedade civil, por sua vez, têm a capacidade de estabelecer um diálogo que, se menor em 

amplitude, fundamenta-se em vínculos mais fortes. Assim, possuem maior credibilidade ante os grupos 

sociais que participaram do processo de investigação fatual (BICKFORD, 2007, p. 995). A depender do 

contexto político do país, podem ter maior legitimidade reconhecida que as estatais, pelo público no geral, 

por se tratarem de leituras “de baixo para cima”, quando o “cima” se refere ao Estado, principal 

perpetrador de atrocidades no período ditatorial (BICKFORD, 2007, 1027). Em última instância, a 
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difusão da narrativa é uma questão central; e nela, o Estado tem quase sempre vantagem, especialmente 

no que tange o acesso à mídia nacional (BICKFORD, 2007, p. 1029). 

 

  A Condução da Memória na América Latina 

 Entendemos a memória política como um campo de disputa em que diferentes agentes, que 

agrupamos em Estado e sociedade civil, disputam por impor determinado sentido ao passado, por meio de 

estratégias, sendo as principais as narrativas textuais de longo alcance e a construção de suportes 

materiais. Assim, acabam por construir determinado regime de relações, a partir de representações 

sociais, imagens e ideias. Nestas estratégias, quem parece levar uma vantagem geral é o Estado. No 

melhor dos casos, há a cooperação entre este e a sociedade civil, com aquele fazendo concessões à 

sociedade, e atribuindo-lhes legitimidade popular, pelo selo de “oficialidade”. O que ocorre, porém, é que 

muitas vezes o Estado mostra-se ausente, seja por falta de vontade ou por restrições políticas. É nesses 

casos em que a sociedade civil assume papel crucial. Isso se torna especialmente claro na América Latina. 

 A história latinoamericana caminha com certa uniformidade. Na segunda metade do século XX, 

toda a região foi palco de golpes militares e subsequentes regimes autoritários, com amplo uso da 

repressão. Findos os regimes, cada nação lidou diferentemente com sua memória coletiva. O mesmo 

ocorre na onda de transições dos processos de paz na América Central. A estratégia mais comum na 

região, sem dúvida, foi a difusão de narrativas textuais. Houve produções conduzidas pelo Estado, por 

meio de comissões da verdade que publicaram informes de grande impacto, na Argentina, Chile, Uruguai, 

Paraguai e Bolívia; e pela sociedade civil, no Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Guatemala (DE 

BRITO, 2009, p. 61). A materialização da memória, porém, foi muito mais restrita.  

 No Brasil, a única narrativa textual de longo alcance foi desenvolvida pela sociedade civil. A 

maior parte do projeto foi de responsabilidade da Igreja, com a atuação de advogados aliados à causa 

(BICKFORD, 2007, p. 1006). A produção é singular, pois, diferente dos demais casos não conduzidos 

pelo Estado, i) seus produtores tiveram acesso (secreto) a documentos militares, e ii) a coleta fatual 

iniciou ainda antes da transição (BICKFORD, 2007)). Seu resultado teve ampla difusão e consumo no 

país, gerando grande impacto na memória, o que se deve em grande parte às fontes utilizadas. O sentido 

que transmitiu do passado foi o de um Estado repressor, operando à margem da legalidade (BICKFORD, 

2007, p. 1007). A narrativa, Nunca mais, inspirou movimentos em outros países. Apenas após 2000, em 
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gestão de esquerda, é que o Estado passou a atuar, mas de forma bastante fraca. Não foi produzida uma 

narrativa textual, apesar da atuação de resgate da Comissão da Anistia. Esforços estatais pela 

materialização foram conduzidos, mas timidamente. Um memorial nacional passou a ser desenvolvido, 

mas tem sua entrega atrasada há anos. O único projeto de relevante impacto é o Memorial da Resistência 

de São Paulo, localizado em antigo centro de detenção (ARAUJO; NEVES; DE MENEZES, 2010, p. 

232), cuja condução foi em íntima cooperação entre Estado e sociedade civil; o sentido que transmite é o 

de estigmatização do autoritarismo (ARAUJO; NEVES; DE MENEZES, 2010, p. 234).  

 Na Argentina, ao contrário, a única narrativa foi de iniciativa do Estado, pelo presidente Alfonsín, 

primeiro após a ditadura. Foi instituída a CONADEP, uma comissão voltada à produção de uma narrativa 

sobre desaparição de pessoas na ditadura. Seu resultado final tornou-se livro, amplamente consumido 

(JELIN, 1994, p. 47). Estado e sociedade civil encontravam-se alinhados. O sucesso se deve em grande 

parte ao extenso trabalho de coleta de informações e a presença, em sua elaboração, de figuras de grande 

confiança pública (LESSA, 2009). O sentido transmitido ao passado era de que havia duas forças 

“desviantes”, os militares e os subversivos de esquerda; no geral, foi positivo para a democracia, mas 

pecava ao igualar as atrocidades do Estado e da resistência (LESSA, 2009). Na gestão seguinte, de 

Menem, a memória não apresentou avanços; a sociedade civil retornou a ter maior relevância.  

 Mais tarde, na gestão de Kirchner, o Estado retomou sua atuação, agora frente à materialização da 

memória. O ESMA, espaço que funcionou como centro de detenção e tortura, que Menem havia proposto 

a demolição, foi transformado em centro de memória; em partes, porém, isso se deve à militância da 

sociedade civil (LIFSCHITZ, 2014, p. 11). Esta também encabeçou importantes projetos, a exemplo da 

atuação do Sindicato da Cerâmica de Buenos Aires (LIFSCHITZ, 2014, p. 12); e da construção de um 

Parque da Memória, em parceria com o Estado (BRETT et. al., 2007). Nessa época, os sentidos propostos 

pelo Estado e pela sociedade civil convergiram: a leitura de um Estado autoritário e uma sociedade 

passiva. 

 No Uruguai, foram duas as produções, uma pela sociedade civil, outra pelo Estado. A primeira foi 

produzida pelo SERPAJ, e precisamente ante a conclusão de que o Estado não atuaria como na Argentina 

(BICKFORD, 2007, p. 1009). A narrativa teve enorme impacto público; sua legitimidade decorreu em 

especial do apoio dado por instituições internacionais e igrejas; o sentido que transmitia agredia apenas o 

autoritarismo estatal (BICKFORD, 2007). O Estado apenas agiu após a eleição de Battle. Foi criada, 
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então, a COPAZ, comissão para construir uma narrativa própria. Não obstante, é de se notar que também 

essa foi proposta pela sociedade civil (LESSA, 2009). O sentido foi similar ao da SERPAJ, focando nas 

atrocidades cometidas pelo Estado; por um lado, não teve tanto impacto e consumo, por outro, constituiu 

finalmente a “oficialização” pelo reconhecimento estatal (LESSA, 2009).  

 No Chile, também duas narrativas foram produzidas, mas ambas pelo Estado. A primeira, logo ao 

fim da ditadura, estudou mortes e desaparecimentos. Não teve, porém, muito impacto, em especial devido 

a pouca participação da sociedade; transmitia certo sentido de “culpa” à sociedade, retratando os militares 

como salvadores contra os revolucionários (HITE; COLLINS; JOIGNANT, 2013, p. 17). A segunda, em 

2003, na gestão de Lagos, estudou as prisões e a tortura; sua narrativa teve maior impacto, e transmitia 

sentido que mais deslegitimava o Estado. Sua produção se deve ao declínio dos militares após a detenção 

de Pinochet, que ainda detinha poder na década de 1990 (HITE; COLLINS; JOIGNANT, 2013, p. 13). 

Este contexto desencadeou uma “nova onda” da construção da memória, com ênfase na materialização. 

 O país apresentou o maior esforço para a materialização na região. Alguns projetos de condução 

estatal, outros da sociedade; os primeiros, porém, quase sempre por militância dos segundos, de forte 

tradição reivindicatória. Dentre os muitos exemplos, o mais significativo é o Parque Villa Grimaldi, em 

antigo centro de detenção em Santiago, encabeçado pelo Estado na gestão de Bachelet, por proposta e 

com forte apoio da sociedade civil (LIFSCHITZ, 2014, p. 10-11). Também foi criado o Museu de 

Memória e Direitos Humanos. Reconhece-se (HITE; COLLINS; JOIGNANT, 2013, p. 20) que, no país, 

apesar das conduções estatais, as ONGs sempre desempenharam papel central, indicando cooperação e 

convergência; também, assim, o sentido transmitido convergiu: a estigmatização absoluta do 

autoritarismo. 

 Na Guatemala, também houve duas narrativas: uma do Estado, outra da sociedade civil. Esta, na 

verdade, foi uma reação à primeira, cuja integridade era questionada pelo público (BICKFORD, 2007, 

1010). O objeto era a guerra civil entre o Estado e os grupos rebeldes. A narrativa textual da sociedade 

civil, REHMI, sem dúvidas teve maior impacto que a do Estado, em especial pela falta de confiança 

popular neste; transmitia o sentido de um Estado que cometia atrocidades em proporção infinitamente 

maior que os rebeldes (BICKFORD, 2007, p. 1011). A REHMI encabeçou um trabalho íntegro, em forte 

diálogo com a sociedade, o que lhe garantiu grande legitimidade popular (BICKFORD, 2007). 
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 Como fica claro, os grandes agenciamentos da sociedade civil ocorrem quando i) o Estado se 

ausenta, em tentativa de silenciar o debate em torno da memória, a exemplo do Uruguai e do Brasil, e ii) 

há suspeita de que o sentido que o Estado tentará transmitir do passado vai em demasiado desencontro 

com aquele proposto pela sociedade civil, a exemplo da Guatemala. Por outro lado, reconheceu-se que 

mesmo os projetos conduzidos pelo Estado, para que tenham impacto, demandam validação da sociedade 

civil. Fica igualmente claro que a atuação dos Estados é totalmente condicionada à gestão que se encontra 

no poder. Em nossa região, os governos que propuseram ou aceitaram o debate em torno da memória 

foram i) de tendência à esquerda, a exemplo do Chile, Argentina e Uruguai, ou ii) de compromisso 

retórico com os direitos humanos, como a primeira onda de atuação na Argentina.  

 Há de se manter em mente, por fim, que aqui discutimos estratégias de longo alcance; em verdade, 

os agentes estão em constante execução de outros agenciamentos, antes, durante e depois da condução 

dos “megaprojetos”. Ademais, como visto, mesmo narrativas já escritas e monumentos já erigidos, ainda 

que objetivos, serão constante e inevitavelmente ressignificados. Para que cumpram seu papel à 

democracia, no entanto, as inevitáveis reinterpretações devem manter-se sempre na órbita da 

estigmatização do autoritarismo e promoção de uma cultura dos direitos humanos. 

 

 Considerações Finais 

 O crescente espaço ocupado pelo tema da memória nos debates sobre justiça de transição motivou 

um estudo buscando melhor entender a dinâmica entre memória e democracia, que pudesse ser aplicado 

às experiências latino-americanas. A análise preliminar sobre os países da região evidenciou que Estado e 

sociedade civil comumente caminham em direções opostas, disputando o sentido do passado. Neste 

contexto, através da análise da literatura pertinente, buscou-se encontrar fundamentos que explicassem de 

que maneira a memória pode contribuir para a consolidação da democracia; e encontrar conceitos e 

ferramentas metodológicas que pudessem contribuir na análise do contexto regional. Relativamente ao 

primeiro, descobriu-se que o elo entre os dois eixos encontra-se, sobretudo, na cultura, que sustenta o 

arranjo institucional democrático, sendo a memória, como representação de um passado autoritário, lugar 

privilegiado para sua modelagem. Quanto ao segundo, as principais ferramentas encontradas foram os 

conceitos e elaborações sobre a memória coletiva, entendida como a relação que uma coletividade 
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mantém com o passado, e sobre memória política, enquanto campo em que diferentes agentes, mediante o 

uso de diferentes estratégias, disputam por fazer hegemônico certo sentido do passado. 

 Os dois entendimentos mostraram-se muito úteis no estudo dos casos latino-americanos. Foram 

estudados Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Guatemala, devido aos diferentes papéis desempenhados 

pelo Estado e pela sociedade civil em cada um dos casos. Descobriu-se que a sociedade civil tende a agir 

quando o Estado representa obstáculo à construção de uma memória que estigmatize o autoritarismo; que 

para que o Estado possa transmitir um sentido, necessita do apoio da sociedade civil; e que a atuação 

estatal é fortemente condicionada à inclinação política do governo em exercício. Em virtude da escassez 

de espaço e tempo, não foi possível investigar a conexão concreta entre a condução da memória realizada 

em cada país e sua atual situação em termos de democracia. “Medir” tais objetos demanda um estudo 

bastante aprofundado. Não foi possível, também, discriminar mais especificamente diferentes setores do 

Estado e da sociedade civil no tema. Estas duas questões apresentam-se, portanto, como as sugestões 

centrais para estudos futuros.  
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