FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS
CULTURAIS
MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS

DITADURA, ARQUIVO E MEMÓRIA: NOTAS PARA UM ESTUDO SOBRE O
CASO ORGANIZAÇÃO POLÍTICA OPERÁRIA (POLOP)

APRESENTADA POR

ALINE CAMARGO TORRES

Rio de Janeiro
Abril de 2013

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS
CULTURAIS
MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS

DITADURA, ARQUIVO E MEMÓRIA: NOTAS PARA UM ESTUDO SOBRE O
CASO ORGANIZAÇÃO POLÍTICA OPERÁRIA (POLOP)

APRESENTADA POR

ALINE CAMARGO TORRES

PROFESSORA ORIENTADORA ACADÊMICA: LUCIANA QUILLET HEYMANN

Rio de Janeiro
Abril de 2013
2

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS
CULTURAIS
MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS

PROFESSORA ORIENTADORA ACADÊMICA: LUCIANA QUILLET HEYMANN

ALINE CAMARGO TORRES

DITADURA, ARQUIVO E MEMÓRIA: NOTAS PARA UM ESTUDO SOBRE O
CASO ORGANIZAÇÃO POLÍTICA OPERÁRIA (POLOP)

Dissertação de Mestrado Acadêmico em História, Política e Bens Culturais apresentada
ao Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC
como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em História, Política e Bens
Culturais.

Rio de Janeiro
Abril de 2013
3

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV

Torres, Aline Camargo
Ditadura, arquivo e memória : notas para um estudo sobre o caso Organização
Política Operária (POLOP) / Aline Camargo Torres. – 2013.
132 f.
Dissertação (mestrado) – Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens
Culturais.
Orientadora: Luciana Heymann.
Inclui bibliografia.
1. Organização Revolucionária Marxista-Política Operária – Arquivos. 2. Brasil
– História – 1964-1985. I. Heymann, Luciana Quillet. II. Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil. Programa de PósGraduação em História, Política e Bens Culturais. III. Título.
CDD – 025.171

4

5

Agradecimentos

O primeiro e mais especial agradecimento é devido a minha orientadora,
professora Luciana Quillet Heymann, pela atenção, pelo interesse e pelo carinho com
que sempre tratou meu trabalho. Luciana respondeu prontamente a todas as mensagens
que enviei, procurou-me nos momentos em que "desapareci", leu e comentou todos os
textos que escrevi desde o início do curso, com críticas refinadas, além de gentis e
extremamente elegantes, e com sugestões precisas e esclarecedoras, que contribuíram
sempre para direcionar a pesquisa a um caminho mais proveitoso. Sua postura
profissional e suas reflexões acerca dos arquivos sempre me serviram como exemplo e
inspiração, e sem o seu apoio e incentivo este trabalho não seria possível.
Agradeço também, imensamente, à professora Angela de Castro Gomes e ao
professor Daniel Aarão Reis Filho, membros da banca de qualificação, pela leitura
atenta do material apresentado e pelos comentários e sugestões. À professora Angela e
também à professora Maria Paula Nascimento Araújo, agradeço a disposição e a
gentileza em aceitarem o convite para a banca de defesa da dissertação.
Aos professores Américo Freire, Fernando Lattman Weltman, Marieta de
Moraes Ferreira e Marly Silva da Motta, pelas disciplinas oferecidas durante o primeiro
ano letivo do curso, nas quais tive a oportunidade de desenvolver pontos importantes do
projeto de pesquisa. À professora Marly, especialmente, agradeço o entusiasmo que
sempre demonstrou em relação ao meu trabalho, o que me serviu como um importante
incentivo.
A Eduardo Stotz e Mercedes Galvão, pela entrevista que se transformou em
importante fonte de pesquisa. A Eduardo agradeço também a autorização para que
alguns trechos fossem transcritos neste trabalho.
6

No âmbito do Arquivo Nacional, são vários os agradecimentos: aos membros do
Comitê de Pós-Graduação, que, durante o último ano do curso, concederam-me o
afastamento das atividades desempenhadas como servidora da instituição, para
dedicação exclusiva à pesquisa; a Mauro Lerner, coordenador de Documentos Escritos,
e Beatriz Monteiro, supervisora da Equipe de Documentos Privados, que encaminharam
a solicitação de afastamento; a Vitor Fonseca, que, de forma gentil e enriquecedora, leu
e comentou o projeto de pesquisa em sua fase mais inicial; a Viviane Gouvea, pela
versão em inglês do resumo deste trabalho; aos servidores da Sala de Consultas, que
sempre me atenderam com simpatia e presteza; aos demais "colegas da repartição",
especialmente a Ana, Antonio, Bia, Leonardo, Mariza e Sara, que souberam
compreender minha ausência na Equipe durante o período de vigência do afastamento.
A Alessandra Tosta, Alline Torres Dias da Cruz, Ellen Vogas, Larissa Cestari e
Rachel Viana, que, além de amigas e "ouvintes", foram também, muitas vezes, leitoras
críticas do trabalho.
A Dalva Calvão, pelo escritório inspirador e por seu estímulo, que fez despertar
a capacidade de escrita em momentos nos quais o texto parecia inerte.
A Sérgio e Suely, pelo refúgio em Visconde de Mauá.
Aos meus pais, Regina e Aloísio, que possibilitaram meu desenvolvimento
acadêmico, agradeço a acolhida carinhosa e o "apoio logístico" nos dias em que mais
precisei.
A Lucas, Davi, Marina, Alice, Miguel e Laura, por me fazerem perceber que as
coisas são mais simples e divertidas do que muitas vezes imagino.

7

A Márcio Verani, por tudo (difícil traduzir em palavras), e a nosso bebê, que
ainda não nasceu mas já se fez presente, dando-me o entusiasmo necessário para encarar
os últimos meses de escrita deste trabalho.

8

Resumo

A dissertação discute o processo de construção social dos arquivos e sua vinculação
com a produção e difusão de narrativas memoriais, partindo da análise de um caso
específico - a construção da memória da Política Operária (Polop) e a produção de um
arquivo histórico da organização por parte de seus antigos militantes. Busca-se
evidenciar como esse arquivo é produzido material e discursivamente pelo grupo, assim
como pelas instituições custodiadoras, pelos profissionais de arquivo e pelas políticas
públicas voltadas ao setor, que também exercem influência sobre a configuração
adquirida por essas fontes históricas. Tomado, assim, menos como fonte e mais como
objeto da investigação, o arquivo é compreendido como parte de um contexto de revisão
memorial e historiográfica do período do regime militar (1964-1985), no qual adquire
importância renovada. Deslocando-se o foco do conteúdo informacional dos arquivos
em direção ao papel que desempenham enquanto matéria para a construção de novas
narrativas históricas, busca-se problematizar a construção dessas fontes e entender como
elas adquirem legitimidade como chaves de interpretação do passado.

Palavras-chave: arquivo, memória, ditadura militar, Organização Política Operária Polop
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Abstract

This dissertation presents the debate on the archives’ process of social construction and
its connection with the production and dissemination of memorial narratives, based on
the study case of Política Operária (Polop) and the organization of its historical archives
by its former members. The aim is to shed light on how this group of people brings
forth their archive, concerning both its materiality and the speech that involves its
production. The analysis also includes the guarding institutions, the professional
workforce and the specific public policies, which influence the final aspects of these
historical sources. Seen here mainly as the subject for investigation, instead of source,
the archive is understood as part of a scenario in which the processes of reviewing the
memory and the history produced during the military dictatorship (1964-1985) takes
place. By concentrating efforts on understanding the role played by the archives as raw
material for new historical narratives, the present research aims at questioning how
these sources are produced and understanding how they achieve legitimacy as keys to
comprehend the past.

Key words: archive, memory, military dictatorship, Organização Política Operária –
Polop
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Introdução

Este trabalho resulta de um exercício de reflexão crítica acerca de minha própria
atuação profissional. Inicialmente como estagiária do Setor de Documentação do
CPDOC, depois como gerente de documentação da Fundação Darcy Ribeiro e, desde
2006, como técnica da Coordenação de Documentos Escritos do Arquivo Nacional, há
aproximadamente 13 anos dedico-me à organização de arquivos de natureza privada e à
produção de instrumentos de pesquisa, por meio dos quais os arquivos são acessados
pelos pesquisadores. As questões suscitadas por essas tarefas são múltiplas e complexas,
renovando-se a cada novo arquivo tomado como objeto de tratamento: sejam aquelas
referentes aos vínculos entre a documentação e a entidade produtora do arquivo, quer
seja uma instituição ou uma pessoa física, sejam aquelas referentes à trajetória da
própria documentação ou sejam mesmo - assumindo aqui uma postura autocrítica - as
questões decorrentes das políticas de instituições custodiadoras e das práticas do
profissional de arquivo, também responsáveis pela conformação das fontes históricas.
A dissertação de mestrado surgiu, assim, como uma possibilidade de aprofundar
e sistematizar tais questionamentos, a partir do estudo de um caso específico: o Fundo
Política Operária (Polop), doado ao Arquivo Nacional em 2010 por antigos militantes
daquela organização da esquerda brasileira, reunidos desde 2009 no Centro de Estudos
Victor Meyer (CVM) - entidade criada com o objetivo de "preservar" a memória da
Polop. Muitos elementos chamavam a atenção nesse caso: a maneira como um arquivo
institucional (o "arquivo da Polop") era produzido a partir de registros integrantes dos
arquivos pessoais de ex-militantes da organização; a reunião dos documentos de
distintas organizações - Organização Revolucionária Marxista -Política Operária (19611967), Partido Operário Comunista (1968-1970) e Organização de Combate Marxista-

12

Leninista - Política Operária (1970-1985) -, sob a sigla de uma única entidade produtora
(a "Polop"); a inserção do arquivo em um projeto de "resgate" da memória da Polop,
levado a efeito em decorrência das comemorações pelo cinquentenário da organização;
a simultaneidade entre esse projeto memorial, desenvolvido pelo CVM, e a
implementação de políticas de memória por parte do Estado brasileiro, voltadas à
reconstituição da "memória nacional" acerca do regime militar (1964-1985).
O Fundo Política Operária constituía-se, dessa forma, em um caso emblemático
para pensar o processo de construção social dos arquivos, sobre o qual incidem
conjunturas, interesses e atores distintos. Problematizando o atributo de "naturalidade"
que ainda permanece atrelado aos arquivos, a pesquisa deveria evidenciar, a partir de
um caso específico, em que medida e como os arquivos resultam de interferências que,
em última instância, determinam a configuração sob a qual as fontes históricas são
apresentadas aos pesquisadores (HEYMANN, 1997; Id., 2012).
Um conceito chave para a compreensão do objeto de pesquisa é o de memória, o
qual adquiriu sentidos distintos ao longo do tempo e, hoje, é abordado sob as mais
variadas perspectivas - vetor de construção de identidades individuais e de grupo,
dimensão reivindicada como "direito" nas lutas sociais por reconhecimento, elemento a
conferir poder a indivíduos e grupos políticos e até objeto de comércio e turismo. A
construção de uma memória da Organização Política Operária (Polop) por parte de seus
antigos militantes e a produção de um arquivo histórico institucional como peça-chave
desse projeto devem ser entendidas como parte de um contexto em que a memória,
assim como o testemunho e o patrimônio, adquirem centralidade e importância
renovada.
Trata-se, parece, de um contexto de "transbordamento de memória" (LE GOFF,
1990), ou de "sedução pela memória" (HUYSSEN, 2000), associado por diversos
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autores a mudanças nas formas de percepção do tempo - não mais voltada para o futuro,
como no início e até meados do século XX, mas para o presente. De acordo com Hartog
(2006), trata-se de um novo "regime de historicidade", centrado no presente, um
presente fugidio e ao mesmo tempo alargado, englobando as dimensões temporais de
passado e futuro. Dessa forma de percepção do tempo denominada pelo autor de
"presentismo" decorreria a preocupação expressiva com a "preservação" da memória e
dos vestígios da história, ou do patrimônio, na atualidade. Nas palavras de Hartog:
Que ela se manifeste como demanda, se afirme como dever ou se
reivindique como direito, a memória vale, no mesmo movimento,
como uma resposta ao presentismo e como um sintoma deste último.
Assim é também para o patrimônio (HARTOG, 2006, p. 272).

Nesse sentido, memória e patrimônio não se restringem ao passado, mas devem
ser compreendidos enquanto elementos articulados no presente, de forma a responder a
demandas da contemporaneidade. Faz-se necessário, portanto, examinar de forma
menos ingênua o discurso preservacionista em relação a tais elementos, buscando
destacar a dimensão construtivista presente nesses processos. Por essa razão, coloca-se
como objeto central do trabalho a produção de um arquivo/ patrimônio articulado em
função de uma narrativa memorial, buscando-se problematizar o discurso que vincula
sua construção às estratégias de "preservação" tão em voga na atualidade. A
importância da Polop na história das esquerdas no Brasil e a inclusão do "arquivo
histórico" da organização no rol dos bens passíveis de patrimonialização não se
constituem em dados, mas em investimentos políticos que têm na memória seu foco
principal.
A noção de que a memória se apresenta como uma "reconstrução", e não como
um dado da realidade, e de que as representações sociais referentes a determinada
lembrança, difundidas ao longo do tempo, exercem influência sobre esse processo de
reconstrução, encontram-se presentes já na obra de Maurice Halbwachs, que nos anos
14

1950 destaca o caráter social da memória e a determinação do tempo presente em sua
conformação. De acordo com o autor, "a lembrança é em larga medida uma
reconstrução do passado com dados emprestados do presente, e além disso, preparadas
por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora
manifestou-se já bem alterada" (HALBWACHS, 1990, p. 76).
A importância do grupo na conformação das memórias individuais, ressaltada
por Halbwachs, se propaga pela obra dos teóricos da matéria que o sucederam, ainda
que as abordagens tenham se modificado ao longo do tempo. Michael Pollak (1989),
por exemplo, irá ressaltar o caráter coercitivo dos processos de conformação de
memórias coletivas, especialmente da memória coletiva por excelência - a memória
nacional -, jogando luz sobre o trabalho de "enquadramento da memória" feito pelos
agentes que a promovem. A noção de que a memória é resultado de um esforço de
enquadramento parece interessante para pensar tanto a produção do discurso memorial a
respeito da Polop que vem sendo empreendida pelos antigos militantes reunidos no
Centro de Estudos Victor Meyer, quanto as iniciativas estatais voltadas à reconstituição
da memória nacional do período da ditadura - com destaque, neste trabalho, para o
Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas,
criado pela Casa Civil da Presidência da República em 2009 com o objetivo de reunir e
difundir informações acerca dos arquivos que contenham documentos sobre o período.
As disputas em torno da memória coletiva, em especial as que têm lugar no
âmbito da formação de uma memória nacional, traduzem muitas vezes disputas pelas
chaves de interpretação do passado, que não deixam de produzir efeitos no presente.
Nesse sentido, não apenas o presente e a perspectiva futura orientam a produção das
narrativas sobre o passado, mas também estas têm efeitos sobre o tempo presente,
podendo servir como elemento tanto de empoderamento de grupos políticos quanto de
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legitimação de suas ações. Os usos políticos da memória, reivindicada como "direito"
nas lutas sociais por reconhecimento de grupos silenciados e reprimidos, operam não
apenas no sentido da construção da identidade desses grupos, mas devem levar também
ao reconhecimento de seu protagonismo na história e à sua inclusão na memória
nacional.
Esse sentido conferido aos discursos memoriais parece estar associado à
construção da memória da Polop por parte de seus antigos militantes, que reivindicam
um lugar de destaque para a organização na história do país, em oposição ao silêncio ao
qual ela teria sido condenada por um discurso dominante, forjado na esteira da ditadura
civil-militar. Esses antigos militantes da Polop também voltam a atuar politicamente por
meio de uma nova entidade, o Centro de Estudos Victor Meyer, que se dedica, entre
outras atividades, a "preservar" a memória da organização, encontrando no passado um
elemento de legitimação para sua própria existência.
A análise das disputas políticas verificadas no campo da memória deram ensejo
não apenas à noção de "direito à memória", mas também às noções de "dever de
memória" - que remete à obrigação reparatória do Estado em relação aos grupos
portadores de memórias de sofrimento e opressão (HEYMANN, 2007) - e de "abuso de
memória" - que surge como uma crítica à noção de memória enquanto "dever",
buscando ressaltar o aspecto pouco exemplar e funcional dos discursos memoriais
forjados sob o signo da vitimização, vistos como um "abuso", na medida em que se
constituiriam em estratégias para obtenção de vantagens, sem compromisso com as
violências praticadas no presente e com a justiça (TODOROV, 1995). Embora
reconhecendo a contribuição da crítica contida na noção de "abuso de memória" - que,
em última instância, propõe a dessacralização das memórias referentes a passados
traumáticos -, este trabalho busca se afastar das perspectivas normativas, tanto daquela
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vinculada ao "dever", que obriga ao exercício da memória, quanto daquela vinculada ao
"abuso", comprometida com a crítica a qualquer forma de instrumentalização dessa
memória.
A pesquisa buscou se alinhar a uma perspectiva mais analítica e sociológica
(GENSBURGER, LAVABRE, 2005; HEYMANN, 2006), proposta por autores
preocupados menos com a funcionalidade ou a finalidade do discurso memorial, e mais
com a maneira como ele é construído. Investigar como se constrói a narrativa memorial
sobre a Polop, qual o lugar do arquivo nesse processo, quais os agentes envolvidos em
sua produção, sob qual configuração emergem os documentos que o integram, que
relação esse projeto memorial guarda com as políticas públicas voltadas à
"reconstituição da memória nacional" acerca da ditadura civil-militar no país - estas são
questões abordadas no decorrer do trabalho, não exatamente para identificar a "função"
que preside à construção dessa memória, mas para compreender como ela se articula e
ganha espaço como chave de interpretação do passado em um determinado contexto e
sob a égide de determinado grupo.
A intencionalidade presente nos processos de conformação de vestígios
documentais já foi apontada por autores diversos, e aqui se destaca a crítica de Le Goff
(2003) acerca dos documentos tornados monumentos - crítica feita no sentido de
desconstruir o mito da objetividade que os envolveu por muito tempo. Le Goff destaca,
por um lado, as ações historicamente determinadas que elegem determinados
documentos a serem preservados, o que leva o pesquisador a considerá-los como
resultado do "esforço das sociedades históricas para impor ao futuro [...] determinada
imagem de si próprias" (LE GOFF, 2003, p. 538). Por outro lado, o autor chama
atenção para o papel do próprio historiador na conformação das fontes documentais,
quando elege os documentos com os quais irá trabalhar. Para Le Goff,
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a intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do
conjunto dos dados do passado, preferindo-os a outros, atribuindo-lhe
um valor de testemunho que, pelo menos em parte, depende de sua
própria posição na sociedade de sua época e da sua organização
mental, insere-se numa situação inicial que é ainda menos "neutra" do
que a sua intervenção. O documento não é inócuo. É, antes de mais
nada, o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da
história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das
épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez
esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que
pelo silêncio. [...] o testemunho, o ensinamento [...] que ele traz
devem ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu
significado aparente. (LE GOFF, 2003, p. 537-538)

Dessa maneira, ao investigar um instrumento de construção de memória que se
coloca como fonte para a história - qual seja, o arquivo da Polop -, a pesquisa busca
desnaturalizar a existência desse arquivo, e, em última instância, problematizar

a

narrativa memorial que o funda e que ele próprio legitima. Assim como Reis (2004, p.
30), quando se refere às "batalhas de memória" a respeito do regime militar, cabe dizer
que o trabalho pretende se somar aos esforços para "compreender como e por que
determinados exercícios de memória têm sido empreendidos, a lógica interna, as
incoerências e as fraturas, e as possíveis conseqüências para a construção de uma
sociedade democrática".
O primeiro capítulo busca apresentar uma visão panorâmica das transformações
verificadas no campo da memória da ditadura civil-militar no país. São abordadas ações
de caráter político e jurídico voltadas à revisão do período, tais como a sanção e as
pressões pela alteração da Lei da Anistia (Lei n. 6.683, de 1979); a publicação de leis
que, de alguma forma, produziram alterações no quadro compreensivo definido pela Lei
de 1979, como aquelas que passaram a reconhecer a responsabilidade do Estado em
casos de mortes e desaparecimentos; a criação da Comissão Nacional da Verdade, em
2011, destinada a esclarecer as violações de direitos humanos praticadas durante o
regime; a mobilização jurídica transnacional em defesa dos direitos humanos, que não
deixa de ensejar transformações no contexto político e jurídico nacional. Pretende-se,
18

com isso, fornecer elementos que permitam pensar o contexto no qual estão inseridas as
iniciativas particulares e as políticas públicas voltadas à reunião e difusão de arquivos
contendo documentos sobre o período da ditadura. No âmbito das iniciativas estatais,
destaca-se neste capítulo a criação do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil
(1964-1985) - Memórias Reveladas, que deveria servir como instrumento de reunião e
difusão do arquivo da Polop, objeto principal do trabalho.
O segundo capítulo trata do projeto de construção da memória da Polop,
desenvolvido pelos antigos militantes da organização reunidos no Centro de Estudos
Victor Meyer (CVM) - entidade criada em 2009, com sede em Salvador, Bahia. O
capítulo tem início com um breve balanço da trajetória da Polop, considerando as
rupturas e continuidades entre as três organizações identificadas pelo CVM sob esta
sigla: a Organização Revolucionária Marxista - Política Operária, ou ORM-PO (19611967), o Partido Operário Comunista, ou POC (1968-1970), e a Organização de
Combate Marxista-Leninista - Política Operária, ou OCML-PO (1970-1985).
Apontando as discussões acerca da linearidade entre essas três entidades - o que levaria
à adoção dos anos de 1961 e 1985 como marcos cronológicos da existência da Polop -,
mas sem marcar posição nesse debate, o balanço tem como objetivo subsidiar a
compreensão do discurso memorial produzido pelos antigos militantes da organização
reunidos no CVM. Este capítulo trata também das ações do grupo voltadas à difusão
desse discurso, com destaque para a realização do Seminário "Importância da Polop na
história contemporânea do Brasil", realizado em 2011 na sede do Arquivo Nacional.
Busca-se relacionar a construção da memória e do "legado" da Polop à atuação, hoje,
dos antigos militantes, com o intuito de refletir sobre os usos políticos da memória.
O terceiro capítulo, que encerra o trabalho, é dedicado especificamente a analisar
a produção do "arquivo da Polop", entendida como parte das ações do grupo de antigos
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militantes voltadas à construção da memória da organização. Depositado em instituições
arquivísticas e centros de documentação dispersos pelo país, esse arquivo institucional
tem origem na reunião de documentos guardados por ex-militantes, embora esses
documentos não se constituam no único elemento configurador do arquivo. Sua
produção resulta também de uma série de formulações discursivas, levadas a efeito pelo
grupo, e reproduzidas muitas vezes pelas instituições custodiadoras do arquivo.
Tratando de forma mais detida da "parcela" do arquivo depositada no Arquivo
Nacional, busca-se desnaturalizar a existência do arquivo da Polop, evidenciando os
aspectos materiais e intelectuais, discursivos, que o fundam e que determinam a maneira
pela qual essas fontes históricas são disponibilizadas aos pesquisadores.
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Capítulo 1
As reconstruções da memória sobre a ditadura no Brasil

Em 2009, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República e sob a
coordenação do Arquivo Nacional, foi instituído o Centro de Referência das Lutas
Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas, que preconiza a localização, o
tratamento e a difusão dos arquivos referentes à ditadura civil-militar que vigorou no
país entre os anos de 1964 e 1985, reunindo e tornando acessíveis informações acerca
desses arquivos por meio de portal na internet.1 Um dos marcos da criação do Centro foi
a publicação, em 18 de novembro de 2005, do Decreto Presidencial nº 5.584, do qual
resultaria, no mês seguinte, o recolhimento ao Arquivo Nacional de documentos
produzidos e recebidos pelos extintos Conselho de Segurança Nacional (CSN),
Comissão Geral de Investigações (CGI) e Serviço Nacional de Informações (SNI).
Desde então, foram empreendidas ações visando à realização da proposta de criação de
um centro de referência das lutas políticas no Brasil (1964-1985). Em 2007, foi
aprovado, pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o
"Projeto PRONAC 07-6040 Memórias Reveladas", que tornou possível a captação de
recursos financeiros necessários à implementação do Centro, a serem utilizados,
principalmente, com o objetivo de prover as instituições públicas estaduais parceiras do
Centro dos requisitos necessários ao tratamento e difusão dos acervos sob sua guarda,
por meio da compra de material de consumo e permanente, bem como da contratação e
treinamento de equipes.
É importante ressaltar que a atuação do Memórias Reveladas não se restringe
aos arquivos de natureza pública. Desde sua criação, um volume expressivo de

1

Disponível em <http://www.memoriasreveladas.gov.br>.
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conjuntos documentais privados vinculados à temática de interesse do Memórias
Reveladas tem sido transferido da esfera particular à pública, passando, por doação, à
custódia do Arquivo Nacional e de outras instituições arquivísticas e centros de
documentação - entidades parceiras do Centro reunidas por meio de um banco de dados
comum (o Banco de Dados Memórias Reveladas), no qual são cadastradas as
informações sobre os referidos arquivos.
A criação do Centro, em 13 de maio de 2009, teria se dado, segundo histórico
oficial da entidade, em um "contexto de reconstrução da memória recente do país", no
qual ele desempenharia o papel de "espaço de convergência e difusão de informações
sobre a repressão e a resistência à ditadura militar". 2 O texto de apresentação da
entidade, assinado pela então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, aponta os
objetivos políticos a serem alcançados com a criação do Centro. Segundo ela:
Um pedaço de nossa história estava nos porões. O "Memórias Reveladas"
coloca à disposição de todos os brasileiros os arquivos sobre o período
entre as décadas de 1960 e 1980 e das lutas de resistência à ditadura
militar, quando imperaram no País censura, violação dos direitos
políticos, prisões, torturas e mortes. Trata-se de fazer valer o direito à
verdade e à memória. [...] Essa iniciativa inédita está possibilitando a
articulação entre os entes federados com vistas a uma política de
reconstituição da memória nacional do período da ditadura militar. [...]
Estamos abrindo as cortinas do passado [...].3 (grifos nossos)

A instituição do Centro não se deu de forma isolada, mas como parte de um
contexto em que parecem se acirrar as disputas pelas chaves de interpretação desse
passado autoritário, atualizadas em função de novas conjunturas políticas. A
denominação mesma escolhida para o Centro de Referência das Lutas Políticas no
Brasil (1964-1985) constitui-se em um indicador do momento político no qual o país,
cada vez mais, parece estar inserido. Tal denominação - "Memórias Reveladas" -,
2

Disponível em:
<http://www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=27>. Acesso
em: 4 out. 2009.
3
Disponível em: <http://www.memoriasreveladas.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1&sid=2>.
Acesso em: 27 jul. 2010.
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associada a uma iniciativa que se afirma voltada à "reconstituição da memória nacional
do período da ditadura militar", aponta para transformações no processo de
democratização iniciado com o fim do regime. Se prevaleceram, naquele momento, os
discursos da transição "pactuada" e da "reconciliação nacional" fundada no
esquecimento, atualmente parece emergir, com força e espaço na esfera pública, um
discurso que preconiza a revisão das concepções então difundidas acerca do que tenha
sido o regime. Questiona-se, hoje, a possibilidade de uma "reconciliação nacional"
fundada no esquecimento, enfatizando-se, de outra forma, a necessidade de lembrar - ou
o "dever de memória" - como elemento fundamental à consolidação de um regime
democrático.
A reunião de informações sobre os acervos que contenham documentos
referentes ao regime militar se insere, dessa maneira, em um contexto que engloba
ações de caráter político e jurídico voltadas à revisão do passado ditatorial no país,
dentre as quais merecem menção as pressões pela revisão da Lei de Anistia, pela
punição de agentes do Estado envolvidos em crimes contra opositores do regime, pela
localização dos desaparecidos políticos e pela indenização a seus familiares, bem como
aos demitidos em função de atuação política. Os arquivos, nesse contexto, ganham
visibilidade, seja por seu caráter probatório e por sua consequente importância nos
processos que envolvem pedidos de reparação pelo Estado, seja por seu estatuto de
fontes para a escrita de uma nova história sobre o período, ou seja, ainda, conforme
mencionado no texto de Dilma Rousseff, por seu caráter estratégico no processo de
"reconstrução da memória nacional", ou de revisão do passado ditatorial no Brasil.
Antes de retomar a reflexão sobre o lugar dos arquivos no contexto de
reconstrução da memória sobre a ditadura no Brasil, busca-se compreender como esse
contexto foi se transformando ao longo dos anos, as distintas temporalidades que
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compõem esse processo e os elementos em disputa em cada uma delas. Considerando os
discursos e as políticas memoriais como produtos das injunções do presente, o trabalho
pretende apontar como os embates de memórias acerca da ditadura civil-militar no
Brasil, travados desde o período de vigência do regime até os dias atuais, constituem-se
em disputas pelas chaves de interpretação do passado, sempre atualizadas em função de
novas conjunturas políticas.
De acordo com Przeworski, acredita-se que "as condições criadas pelas
transições negociadas não são [...] irreversíveis", e que "a característica essencial da
democracia é que nela nada está definitivamente decidido" (PRZEWORSKI, 1994, p.
112). Nesse sentido, não se trata, aqui, da democracia enquanto modelo ou ideal de
regime político a ser alcançado ao final do processo de transição. Ao contrário, o regime
democrático é entendido como um problema histórico e, por isso mesmo, em
permanente construção.
O esforço de compreensão dessas transformações parte da sanção, em 1979, da
Lei n. 6.683, conhecida como Lei da Anistia. O trabalho aborda as disputas ainda hoje
ativas em torno dessa Lei; a publicação de leis que, de alguma forma, produziram
alterações no quadro compreensivo definido pela Lei de 1979, como aquelas que
passaram a reconhecer a responsabilidade do Estado em casos de mortes e
desaparecimentos, prevendo ainda o pagamento de indenizações a familiares e a
demitidos em função de atuação política; a criação da Comissão Nacional da Verdade,
em 2011, destinada a esclarecer as violações de direitos humanos praticadas durante o
regime; a mobilização jurídica transnacional em defesa dos direitos humanos, que não
deixa de ensejar transformações no contexto político e jurídico nacional.
Sem pretensões de exaustividade, busca-se aqui traçar um panorama geral do
contexto em que se inserem as políticas voltadas à produção e difusão de arquivos
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contendo documentos sobre a ditadura no Brasil, tema principal deste trabalho, que será
retomado adiante.

Embates sobre a revisão do período da ditadura civil-militar no Brasil: da Lei da
Anistia à mobilização jurídica transnacional
A Lei n. 6.683, de 28 de agosto de 1979, sancionada pelo então presidente João
Figueiredo, é considerada por muitos autores como um marco do término do regime
militar no Brasil, bem como do início do processo de transição política. Conhecida
como Lei da Anistia, constituiu-se em instrumento jurídico destinado a anistiar, entre
outros, todos os que cometeram "crimes políticos ou conexos com estes" no período
compreendido entre dois de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, excetuando-se
desse rol os "condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e
atentado pessoal" (BRASIL, 1979). O espaço destinado a tal instrumento jurídico no
debate sobre democratização no Brasil, no entanto, parece se transformar e adquirir
novos sentidos ao longo dos anos, seja em função do contexto histórico em que o
referido debate é travado, seja em função dos posicionamentos políticos dos atores
envolvidos em tal debate.
A Lei da Anistia foi apresentada, à época de sua publicação, como instrumento
voltado à conciliação nacional, resultado de negociações estabelecidas entre opositores
e integrantes do regime militar, visando à superação desse regime e ao restabelecimento
da democracia no país. Vinculada ao projeto de distensão "lenta, segura e gradual", que
se apresentava como solução gestada no interior do próprio regime para o problema de
sua transição, a Lei da Anistia estaria em oposição ao projeto de anistia "ampla, geral e
irrestrita", defendido por setores da sociedade civil e por grupos da esquerda
empenhados, no final dos anos 1970, na luta pelas liberdades democráticas.
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A "Carta de Salvador", elaborada como resultado do Encontro Nacional de
Movimentos pela Anistia - realizado em Salvador, Bahia, em setembro de 1978, com a
participação de 17 entidades de diferentes estados da federação -, condensa o projeto de
anistia "ampla, geral e irrestrita" defendido por esses movimentos, especialmente no
primeiro ponto do documento, intitulado "A anistia que queremos":
A Anistia deve ser AMPLA - para todos os atos de manifestação de
oposição ao regime; GERAL - para todas as vítimas dos atos de
exceção e IRRESTRITA - sem discriminações e exceções.
[...]
Não se justificam as propostas de anistia parciais ou limitadas, que
discriminem, inclusive, os que na luta armada contra o regime
participaram de movimentos armados, pois todos foram punidos pela
força de atos e leis ilegítimos, eis que contrários à vontade popular.
[...]
Entendemos ainda que a conquista da Anistia não pode vir só. Ela
exige a eliminação dos atos e leis de exceção, o estabelecimento das
leis e mecanismos de livre representação e participação popular, além
do fim radical e absoluto das torturas, bem como a responsabilização
criminal dos que a praticam [...].4

A Lei de 28 de agosto de 1979, no entanto, ao contrário do que propunha esse
projeto, acabou por permitir a anistia de agentes civis e militares do regime atuantes nos
crimes de tortura, nos assassinatos e desaparecimentos de opositores, apresentando-se
como uma anistia "de mão dupla", "recíproca" ou "bilateral"; não anistiou os opositores
envolvidos em ações armadas, ou, nos dizeres da Lei, em "crimes de terrorismo, assalto,
seqüestro e atentado pessoal", que permaneceram encarcerados; e, ainda, não incluiu em
seu texto qualquer preocupação com o esclarecimento dos crimes perpetrados pelo
4

Assinam a "Carta de Salvador" as seguintes entidades: Comitê Brasileiro pela Anistia - RJ, Comitê
Brasileiro pela Anistia - SP, Comitê Brasileiro pela Anistia - BA, Comitê Norteriograndense pela Anistia,
Comitê Goiano pela Anistia, Comitê Londrinense pela Anistia e Direitos Humanos - Seção CBA, Comitê
Paraense pela Anistia da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos (PA), Comitê de Defesa dos
Direitos Humanos de Feira de Santana - BA, Movimento Feminino pela Anistia - SP, Movimento
Feminino Pela Anistia - BA, Movimento Feminino pela Anistia - MG, Movimento Feminino pela Anistia
- CE, Movimento Feminino pela Anistia - PB, Movimento Feminino pela Anistia - RS, Movimento
Feminino pela Anistia - SE, Movimento Feminino pela Anistia - PE, Movimento Matogrossense pela
Anistia e Direitos Humanos. Disponível em: <http://www.fpa.org.br/o-que-fazemos/memoria-ehistoria/exposicoes-virtuais/carta-de-salvador>. Acesso em: 27 fev. 2012.
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próprio regime, nem com a reparação de cunho indenizatório a vítimas e seus
familiares. Ainda que permitindo o retorno de demitidos, aposentados e reformados por
motivos políticos ao serviço ativo, em seu artigo 11 a Lei deixava explícito que não
gerava direitos relativos a "vencimentos, soldos, salários, proventos, restituições,
atrasados, indenizações, promoções ou ressarcimentos". No que tange à questão dos
mortos e desaparecidos políticos, a Lei da Anistia previa apenas a "declaração de
ausência" dos desaparecidos, declaração que deveria presumir sua morte para
formalidades do direito civil, tais como dissolução de casamento e abertura de sucessão.
Estabelecia-se, dessa forma, uma transição fundada no esquecimento, uma
"reconciliação" a partir do silêncio em relação ao que teria sido o confronto, uma
democratização com base na transformação do regime, e não em seu colapso ou em sua
efetiva superação. No entanto, mesmo reconhecendo que o processo de transição no
Brasil possa ter sido conduzido do interior do próprio regime, busca-se aqui entender o
problema a partir de uma relação dinâmica entre o Estado e a sociedade, relação que
pressupõe, em alguma medida, reciprocidade, ainda que em um enfrentamento de forças
desiguais. Nesse sentido, deve-se ressaltar a importância da atuação política dos
movimentos da sociedade civil organizada em relação ao Estado no que tange ao
processo de abertura do regime autoritário, bem como o papel exercido por esses
movimentos nos processos de construção de uma ordem democrática no país, que
parecem ainda hoje estar em curso.
"Derrotado" no final dos anos 1970, o projeto de anistia "ampla, geral e
irrestrita" não deixa de ser reivindicado ao longo dos anos, ensejando inclusive ações, já
nos anos 2000, pela revisão da Lei da Anistia de 1979. A revisão da Lei teria como
principal objetivo romper a "blindagem" de militares e civis envolvidos nos crimes
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cometidos pelo Estado durante o regime, permitindo assim a punição dos responsáveis e
o esclarecimento da "verdade" a respeito desses crimes.
Em 2008, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
propôs, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma Arguição de Descumprimento
de

Preceito

Fundamental

(ADPF

n.

153),

objetivando

a

declaração

de

inconstitucionalidade da Lei da Anistia. O argumento então apresentado era o de que a
Lei estaria em desacordo com preceitos estabelecidos pela Constituição de 1988,
especialmente ao estender a anistia a crimes que não seriam "políticos" e nem "conexos
com estes", mas crimes "comuns" - torturas, assassinatos, estupros, entre outros -,
praticados por agentes do Estado contra opositores. Pelos termos da Arguição proposta
pela OAB, a Lei da Anistia "foi sancionada por um Chefe de Estado que era General do
Exército e fora guinado a essa posição, não pelo povo, mas pelos seus companheiros de
farda"5, e, por esta razão, o texto legal,
para produzir o efeito de anistia de agentes públicos que cometeram
crimes contra o povo, deveria ser legitimado, após a entrada em vigor
da atual Constituição, pelo órgão legislativo oriundo de eleições
livres, ou então pelo povo soberano, mediante referendo [...]. O que
não ocorreu.6

Julgada improcedente a Arguição pelo STF em 2010, a Lei da Anistia
permanece, hoje, interpretada tal como na época de sua publicação: como um pacto
social bilateral, voltado à conciliação nacional e aplicado também a agentes do Estado, a
despeito das interpretações divergentes. Segundo a ementa do acórdão proferido pelo
STF, que teve como relator o ministro Eros Grau:
A lei estendeu a conexão aos crimes praticados pelos agentes do
Estado contra os que lutavam contra o Estado de exceção; daí o
caráter bilateral da anistia [...]. É a realidade histórico-social da
migração da ditadura para a democracia política, da transição
5

Petição inicial da ADPF 153, de autoria de Fábio Konder Comparato e Maurício Gentil Monteiro, p. 23.
Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=330654>. Acesso
em: 23 jul.2012.
6
Ibid., p. 23.
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conciliada de 1979, que há de ser ponderada para que possamos
discernir o significado da expressão crimes conexos na Lei n. 6.683. É
da anistia de então que estamos a cogitar, não da anistia tal e qual uns
e outros hoje a concebem, senão qual foi na época conquistada.
Exatamente aquela na qual, como afirma inicial, se procurou [sic]
estender a anistia criminal de natureza política aos agentes do Estado
encarregados da repressão. A chamada Lei da Anistia veicula uma
decisão política assumida naquele momento - o momento da transição
conciliada de 1979. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2010, p. 12, grifos do autor)

De acordo com Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia que seria criada
em 2002, "a decisão do STF torna a lei de 1979 formalmente válida no ordenamento
jurídico brasileiro, estabelecendo uma continuidade direta e objetiva entre o sistema
jurídico da ditadura e o da democracia" (ABRÃO, 2011, p. 129). Essa continuidade, no
entanto, não se dá sem tensões no âmbito das relações entre Estado e sociedade. As
exigências mais radicalizadas dos movimentos sociais - como, por exemplo, as pressões
pela revisão da Lei da Anistia - resultam em avanços no campo das possibilidades
políticas.
Nesse sentido, é preciso reconhecer que, mesmo permanecendo como um
mecanismo de defesa em relação a possíveis punições, a Lei da Anistia foi relativizada
em outros pontos, especialmente a partir da Lei n. 9.140, de 1995, que, entre outras
medidas, previa a responsabilidade do Estado em casos de mortes e desaparecimentos e
a indenização de familiares de vítimas, e da Lei n. 10.559, de 2002, que criou a
Comissão de Anistia e instituiu a reparação econômica de caráter indenizatório aos
anistiados políticos - medidas não previstas no texto de 1979. As leis n. 9.140/95 e n.
10.559/02, como outras que tratam do período da ditadura civil-militar no Brasil,
resultaram de pressão política exercida por grupos até hoje dedicados à luta pela anistia
- com destaque, nesses casos, para os movimentos dos familiares de mortos e
desaparecidos políticos, bem como dos demitidos por motivos políticos -, e devem ser
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entendidas, nas palavras de Mezarobba (2009, p. 378), como "resposta do Estado a uma
demanda da sociedade".
No processo de democratização, a memória dos opositores do regime militar em
relação a esse regime, silenciada no momento inicial da transição, parece adquirir cada
vez mais espaço na esfera política nacional, emergindo sob uma nova configuração e em
um novo contexto, no qual a correlação de forças entre os outrora integrantes e
opositores do regime - se comparada àquela do final dos anos 1970 - mostra-se menos
desigual. Memórias então "marginalizadas" (POLLAK, 1989) encontram hoje uma
conjuntura mais favorável à sua emergência, conjuntura determinada, provavelmente,
entre outros fatores, pela inserção política de antigos militantes vinculados à oposição, e
hoje atuantes nas distintas esferas do poder público.
De acordo com os organizadores da obra "Desarquivando a ditadura: memória e
justiça no Brasil",
a transição política foi feita com base em um consenso que negou
caráter público à memória dos horrores da ditadura. A publicidade
desta memória foi reduzida ao âmbito privado, à memória de
indivíduos ou grupos identitários, não incluídos na negociação do
pacto político que estabeleceu os parâmetros da redemocratização.
(SANTOS; TELES; TELES, 2009, p. 341)

Busca-se, aqui, mapear o processo de conformação de um contexto mais
favorável à emergência dessas memórias que permaneceram, durante anos, à margem da
cena pública. Para tanto, pretende-se abordar a implementação de ações voltadas à
promoção dessas memórias, ações empreendidas por parte do Estado brasileiro como
resposta a pressões políticas em âmbito interno e também internacional.
A mais recente ação do Estado brasileiro no que tange à revisão do período da
ditadura civil-militar foi a aprovação, em 18 de novembro de 2011, da Lei n. 12.528,
que cria, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão Nacional da
Verdade. Com a finalidade de "examinar e esclarecer as graves violações de direitos
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humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias [18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988], a fim de efetivar o direito
à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional" - conforme consta
no caput do artigo 1º da referida Lei -, a Comissão da Verdade, instalada em maio de
2012, tem como objetivos:
I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações
de direitos humanos mencionados no caput do art. 1o;
II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas,
mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua
autoria, ainda que ocorridos no exterior;
III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições
e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos
humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais
ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade;
IV - encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer
informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de
corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos do art.
1o da Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 1995;
V - colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração
de violação de direitos humanos;
VI - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para
prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e
promover a efetiva reconciliação nacional; e
VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da
história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como
colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais
violações. (BRASIL, 2011)

Ainda que destinada apenas a "examinar e esclarecer", e não a punir as violações
de direitos humanos praticadas por agentes do Estado - o texto da Lei deixa explícito,
em seu artigo 4º, parágrafo 4º, que "as atividades da Comissão Nacional da Verdade não
terão caráter jurisdicional ou persecutório" -, a criação da Comissão da Verdade vem
mobilizando reações contrárias, especialmente de setores militares. Estes setores
acusam a medida de "revanchismo" por parte de opositores do regime hoje ocupantes de
cargos do poder público, considerando ainda que a Comissão da Verdade será "parcial",
"facciosa" e "maniqueísta" (PAIVA, [s.d.], p. 1), dedicando-se a apurar tão somente as
violações de direitos humanos praticadas por agentes do Estado, e desconsiderando
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aquelas cometidas por militantes da oposição. Em uma demonstração de tal
posicionamento político, o referido autor, general de divisão do Exército hoje na
reserva, afirma:
A Lei estabelece que as atividades da CV [Comissão da Verdade] não
terão caráter jurisdicional ou persecutório. Porém, o contexto político
atual e as perspectivas futuras indicam o contrário. [...] Setores
nacionais e estrangeiros e autoridades dos três Poderes pressionam
pela punição de ex-agentes do Estado. Em 2014 [prazo para conclusão
dos trabalhos da Comissão da Verdade], tudo indica que um relatório
unilateral e maniqueísta da CV, um STF renovado à feição do
Governo e a contínua pressão interna e internacional ampliarão as
possibilidades de êxito da campanha de revisão da Lei de Anistia. [...]
Anistia relativizada, insegurança jurídica decretada. (PAIVA, [s.d.], p.
1-2, grifos do autor)

Os confrontos a respeito da criação e atuação da Comissão da Verdade podem
ser vistos como uma indicação das "batalhas de memória" (REIS, 2004) que ainda hoje
- se não cada vez mais - são travadas acerca da ditadura civil-militar e do processo de
anistia no Brasil. Trata-se de uma disputa que envolve aspectos não apenas
jurisdicionais (no caso das responsabilizações) ou econômicos (no caso das
indenizações), mas também aspectos simbólicos, representados pela possibilidade tanto
de emergência de determinadas concepções acerca do que tenha sido o regime, quanto
de validação dessas concepções enquanto chaves de interpretação do passado.
Um marco das iniciativas do Estado no sentido de reformular as interpretações
sobre esse passado tem lugar durante o governo de Fernando Henrique Cardoso - no
âmbito do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos -, com a Lei n. 9.140, de 4
de dezembro de 1995. Esta Lei, avançando em relação à "declaração de ausência"
prevista pela Lei da Anistia, reconhecia a responsabilidade do Estado em mortes e
desaparecimentos por motivação política, prevendo ainda a indenização de familiares de
vítimas. A Lei n. 10.875, de 1º de junho de 2004, ampliou o espectro de aplicação da
Lei n. 9.140/95, incluindo em seu escopo os falecidos "em virtude de repressão policial
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sofrida em manifestações públicas ou em conflitos armados com agentes do poder
público", bem como os falecidos "em decorrência de suicídio praticado na iminência de
serem presas ou em decorrência de seqüelas psicológicas resultantes de atos de tortura
praticados por agentes do poder público" (BRASIL, 2004).
Outra importante "resposta" do Estado brasileiro às pressões da sociedade civil
organizada acontece com a promulgação da Lei n. 10.559, em 13 de novembro de 2002.
Regulamentando o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Lei
se refere ao regime e à condição de anistiado político, bem como à reparação econômica
de caráter indenizatório devida aos que fossem assim declarados. De acordo com o
artigo 1º da Lei n. 10.559/02, o regime do anistiado político passou a compreender os
seguintes direitos:
I - declaração da condição de anistiado político;
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única
ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a
readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas
no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado
político esteve compelido ao afastamento de suas atividades
profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de
punição, por motivo exclusivamente político, vedada a exigência de
recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias;
IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com
prioridade para bolsa de estudo, a partir do período letivo
interrompido, para o punido na condição de estudante, em escola
pública, ou registro do respectivo diploma para os que concluíram
curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha
correspondente no Brasil, exigindo-se para isso o diploma ou
certificado de conclusão do curso em instituição de reconhecido
prestígio internacional; e
V - reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados
públicos punidos, por interrupção de atividade profissional em
decorrência de decisão dos trabalhadores, por adesão à greve em
serviço público e em atividades essenciais de interesse da segurança
nacional por motivo político.
Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos
administrativos, instalados com base na legislação de exceção, sem
direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os
motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em seus cargos.
(BRASIL, 2002)
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Ficava criada ainda, pelo artigo 12 da Lei n. 10.559/02, a Comissão de Anistia,
responsável por examinar os requerimentos fundados nessa Lei. Para além da tarefa de
arbitrar o valor das indenizações requeridas, o parágrafo 3º do referido artigo deixava
claro que a Comissão de Anistia poderia "realizar diligências, requerer informações e
documentos, ouvir testemunhas".
Esse é um aspecto importante a ser considerado, no que tange à construção e aos
embates de memórias referentes à ditadura civil-militar. Realizando diligências,
requerendo informações e documentos e registrando o depoimento de testemunhas - o
que equivaleria a dizer "produzindo arquivos" -, a Comissão de Anistia pode contribuir
para a conformação e divulgação de novas concepções acerca do regime bastante
distintas, provavelmente, daquelas formuladas no início do processo de transição. 7
As questões da "verdade" e da "memória" referentes àquele período foram
contempladas, em 2010, com um eixo orientador específico no 3º Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH - 3), editado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos
da Presidência da República. No sumário do PNDH - 3 verifica-se a seguinte estrutura:
Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade
Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como
Direito Humano da cidadania e dever do Estado.
Objetivo Estratégico I: Promover a apuração e o
esclarecimento público das violações de Direitos Humanos praticadas
no contexto da repressão política ocorrida no Brasil no período fixado
pelo artigo 8º do ADCT da Constituição, a fim de efetivar o direito à
memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.
Diretriz 24: Preservação da memória histórica e a construção
pública da verdade.
Objetivo Estratégico I: Incentivar iniciativas de
preservação da memória histórica e de construção pública da verdade
sobre períodos autoritários.
Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com a
promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a
democracia.
Objetivo Estratégico I: Suprimir do ordenamento
jurídico brasileiro eventuais normas remanescentes de períodos de
7

Embora exceda os limites deste trabalho, seria interessante investigar como a Comissão de Anistia vem
realizando o tratamento e a divulgação desse arquivo produzido em função de suas atividades, e como
essas "novas concepções" acerca do regime militar vêm sendo mobilizadas.
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exceção que afrontem os compromissos internacionais e os preceitos
constitucionais sobre Direitos Humanos. (BRASIL. Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República, 2010, p. 10)

A inclusão de tais diretrizes e objetivos estratégicos no referido texto parecem
indicar a importância crescente que essas questões vêm adquirindo no contexto político
nacional ao longo dos anos.
Se as pressões políticas internas, exercidas por grupos da sociedade civil
organizada, são determinantes para fazer avançar o processo de transição e
democratização no país, é preciso reconhecer também a importância, nesse processo,
dos movimentos internacionais vinculados à causa dos direitos humanos - que abarcam
o "direito à memória e à verdade", conforme explicitado no PNDH-3 -, especialmente
no que tange à mobilização jurídica de caráter transnacional, que extrapola fronteiras de
Estado no exercício do que vem sendo denominado "justiça de transição". 8
Merece destaque, nesse sentido, o sistema interamericano de proteção e
promoção dos direitos humanos nas Américas, da Organização dos Estados Americanos
(OEA), composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses órgãos são instados, desde o período
de vigência do regime, e de forma mais expressiva a partir dos anos 2000, a apreciar
denúncias encaminhadas por indivíduos e organizações não governamentais contra o
Estado brasileiro no que diz respeito aos crimes perpetrados por esse Estado durante o
regime militar no país. 9

8

De acordo com Santos, o conceito de "justiça de transição" remete à ideia de que este é um momento no
qual o Estado de Direito "vai além de suas funções habituais, interligando-se à política em um esforço
construtivo", o qual incluiria medidas tais como "tribunais criminais ad hoc de grande repercussão
internacional, sanções penais e civis, investigações administrativas, relatórios oficiais, comissões
extrajudiciais de verdade, reparação e/ ou reconciliação, bem como os esforços oficiais e não oficiais de
resgate da memória, como os projetos 'Nunca Mais', arquivos, memoriais e monumentos" (SANTOS,
2009, p. 476, grifos da autora).
9
Ainda de acordo com Santos, "durante a ditadura, o número de denúncias apresentadas contra o Brasil
na CIDH foi maior do que nos anos 1980 [...]. Desde os anos 2000, este número voltou a crescer. Em
1969 e 1970, por exemplo, a CIDH recebeu quarenta denúncias contra o Brasil [...]. Em 1999 e 2000, o

35

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) foi criada em 1959. Já
a Corte Interamericana de Direitos Humanos, prevista na Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, de 1969, entrou em vigor, juntamente com a Convenção, em 1978.
O Brasil só ratificaria a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1992,
passando a aceitar a competência da Corte, no que tange à interpretação ou aplicação da
Convenção, em 1998, ou seja, 20 anos após sua criação. 10 A CIDH, a qual representa
todos os membros da OEA, pode ser acionada por indivíduos ou organizações não
governamentais que queiram apresentar denúncias de descumprimento da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos pelos Estados membros da Organização, enquanto a
Corte só pode ser acionada pelos próprios Estados membros ou pela CIDH - que
funciona, assim, como instância mediadora entre a Corte e os indivíduos e/ ou grupos
nacionais, quando estes acusam seus próprios Estados de violação de direitos humanos
assegurados pela Convenção.
Essa intermediação exercida pela CIDH pode ser verificada no caso "Gomes
Lund e outros ('Guerrilha do Araguaia') vs. Brasil", que teve sentença proferida pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos em novembro de 2010. 11 A CIDH
encaminhou à Corte, em 2009, uma demanda contra o Estado brasileiro, com base na
petição apresentada à Comissão em 1995 pelo Centro pela Justiça e o Direito
Internacional (CEJIL) e pela Human Rights Watch/ Americas - tendo posteriormente
adquirido a adesão de novos peticionários - em nome de familiares de pessoas
desaparecidas no contexto da Guerrilha do Araguaia. A CIDH submeteu o caso à Corte
alegando que ele representaria

número de denúncias contra o Brasil diminuiu (35). Em 2006, esse número quase dobrou (66)"
(SANTOS, 2009, p. 478).
10
Disponível em: < http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm >.
Acesso em: 28 maio 2012.
11
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.gov.br/sobre/sistemasint/sentencas/>. Acesso em: 28
maio 2012.
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uma oportunidade importante para consolidar a jurisprudência
interamericana sobre as leis de anistia com relação aos
desaparecimentos forçados e à execução extrajudicial e a consequente
obrigação dos Estados de dar a conhecer a verdade à sociedade e
investigar, processar e punir graves violações de direitos humanos.
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p.
3)

A CIDH solicitava não apenas o reconhecimento da responsabilidade do Estado
brasileiro no desaparecimento forçado de integrantes da Guerrilha do Araguaia e de
camponeses da região, mas principalmente que a Corte ordenasse ao Estado a
reformulação do ordenamento jurídico interno do país - especialmente em relação à
interdição a punições sustentada pela interpretação da Lei da Anistia, e à legislação
referente ao acesso a informações -, de maneira a conformá-lo de acordo com as
disposições expressas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a permitir,
assim, a implementação de medidas de reparação por parte do Estado.
O Estado brasileiro buscou invalidar a demanda apresentada pela CIDH,
alegando, entre outras razões, que o país só reconhecera a competência da Corte para
interpretar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1998, e que os poderes
desse tribunal não se aplicariam, portanto, às supostas violações de direitos humanos
cometidas anteriormente a essa data. Essa alegação foi contestada pela Corte, que
aceitou a demanda, sob o argumento de que as violações iniciadas nos anos 1970
perdurariam após 1998 - "em razão da natureza continuada do desaparecimento
forçado" (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 8) -,
sendo, portanto, passíveis de serem conhecidas pelo tribunal.
Uma outra razão apresentada pelo Estado na intenção de invalidar a demanda razão igualmente refutada pela Corte - foi a de que faltava "interesse processual" ao
caso, visto que o país estaria já buscando implementar medidas de reparação no que

37

tange às violações de direitos humanos cometidas no período de vigência do regime
militar. Conforme consta na sentença proferida pela Corte em 2010,
o Estado destacou as medidas de reparação que adotou no presente
caso, manifestando, inter alia, que: a) promulgou a Lei No. 9.140/95,
mediante a qual "promoveu o reconhecimento oficial de sua
responsabilidade pelas mortes e pelos desaparecimentos ocorridos
durante o período do regime militar" e pagou indenizações aos
familiares de 59 supostas vítimas; b) publicou, em agosto de 2007, o
livro "Direito à Memória e à Verdade – Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos", no qual estabeleceu a versão
oficial sobre as violações de direitos humanos cometidas por agentes
estatais, "reforçando o reconhecimento público da responsabilidade do
Estado"; c) realizou "diversos atos de natureza simbólica e educativa,
que promoveram o resgate da memória e da verdade dos fatos
ocorridos durante o […] regime militar"; d) enviou ao Congresso
Nacional o Projeto de Lei No. 5.228/09 sobre o acesso à informação
pública; e) impulsionou o projeto "Memórias Reveladas", relacionado
com diversas iniciativas sobre o arquivamento e a divulgação de
documentos relativos ao regime militar, e f) promoveu uma campanha
para a entrega de documentos que possam ajudar na localização dos
desaparecidos. Adicionalmente, foram realizadas diversas iniciativas
sobre a busca dos restos mortais e identificação dos desaparecidos da
Guerrilha, entre outras, expedições à região do Araguaia. Com base no
anteriormente exposto, o Estado concluiu que a falta de interesse
processual "dos peticionários" é consequência do fato de que "as
medidas já adotadas [pelo Estado], somadas às que estão em
implementação, atend[em] a integralidade de [seus] pedidos" (Ibid., p.
11).

Descartando as alegações apresentadas e julgando o mérito da demanda, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos proferiu sentença declarando, por unanimidade, a
responsabilidade do Estado nos desaparecimentos forçados e em outras violações
previstas pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, bem como no
descumprimento da obrigação de adequar o ordenamento jurídico interno do país às
diretrizes expressas pela Convenção:
as disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a
investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são
incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos
jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a
investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e
punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante
impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos
humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil.
(Ibid., p. 114)
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A sentença ainda dispõe, entre outras medidas, que o Estado "deve conduzir
eficazmente [...] a investigação penal dos fatos do presente caso a fim de esclarecê-los",
além de "adotar, em um prazo razoável, as medidas que sejam necessárias para tipificar
o delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros
interamericanos" (Ibid., p. 115).
Vale lembrar que a referida sentença foi proferida pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos posteriormente ao julgamento da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF 153) apresentada pela OAB ao Supremo Tribunal Federal
(STF) - que, julgando improcedente a argumentação de inconstitucionalidade da Lei da
Anistia, tal como proposto pela OAB, permitiu que a Lei continuasse servindo como
mecanismo de defesa de agentes do Estado brasileiro em relação a possíveis sanções
penais. Nesse sentido, a sentença da Corte pode ter como efeitos a intensificação ou
pelo menos a legitimação do debate a respeito da Lei da Anistia, debate que permanece
ativo no país, a despeito da decisão do STF.
É importante ressaltar que não se trata aqui de empreender uma análise do caso
"Gomes Lund e outros ('Guerrilha do Araguaia') vs. Brasil", mas sim destacar o papel
que a mobilização jurídica transnacional pode desempenhar enquanto agente no
processo de conformação de um contexto mais favorável à revisão do passado ditatorial
brasileiro. Ainda que o sistema interamericano de proteção e promoção dos direitos
humanos não tenha competência para interferir nos sistemas jurídicos nacionais ou para
julgar penalmente os crimes que analisa, parece razoável admitir que a condenação
internacional de um Estado - por permitir ou por não punir a prática de violação aos
direitos humanos - tenha efeitos, ainda que simbólicos, em seu contexto interno,
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servindo como instrumento de pressão em favor da reconsideração de decisões políticas
e jurídicas assumidas por grupos e instituições nacionais.

Os arquivos e as reconstruções da memória
No âmbito das ações do Estado voltadas à reformulação das interpretações sobre
o passado ditatorial no Brasil, merece destaque, neste trabalho - por sua vinculação
direta com o objeto de pesquisa -, aquelas relacionadas à localização e abertura de
arquivos. O direito à informação sempre foi um ponto importante das lutas pela
redemocratização, sendo marcos importantes desse processo o recolhimento dos
arquivos de polícias políticas aos arquivos estaduais, ainda na década de 1990, a Lei de
Arquivos (Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991), que abordava questões ligadas ao
acesso e ao sigilo dos documentos públicos, e, mais recentemente, a Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011).
O Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias
Reveladas constitui-se também em uma importante "resposta" do Estado brasileiro às
pressões pela revisão da ditadura civil-militar no país, ainda que o sucesso de seus
resultados no que tange à abertura dos arquivos contendo documentos sobre o período
possa ser questionado. Um exemplo das críticas da sociedade civil ao Memórias
Reveladas pode ser visto na matéria publicada pelo jornal O Globo meses após a sua
criação, em que o grupo Tortura Nunca Mais (RJ) afirma:
a iniciativa é parte de uma estratégia para evitar que em breve o Brasil
seja condenado pelo tribunal da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA),
em Washington, em processos sobre desaparecidos políticos. [...] É
uma maneira de o governo dizer ao tribunal: “Fizemos o que foi
possível fazer”, quando, na verdade, nada está fazendo. [...] o governo
deveria dar o primeiro passo. Antes de pedir aos brasileiros que doem
documentos sobre os chamados anos de chumbo, para que sejam
compilados e posteriormente divulgados pelo Arquivo Nacional, o
governo deveria abrir os seus arquivos secretos daquele período. Essa
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iniciativa é fundamental para que essa nova campanha de aparência
séria não passe de uma brincadeira, uma encenação. 12

É interessante perceber que o próprio Estado brasileiro inclui o Memórias
Reveladas entre as "medidas de reparação" adotadas em relação às violações de direitos
humanos cometidas durante o regime militar - juntamente com o reconhecimento da
participação do Estado em mortes e desaparecimentos, o pagamento de indenizações a
vítimas, a criação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e o
projeto de Lei de Acesso à Informação, entre outras -, conforme anteriormente
mencionado na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (2010, p.11). A
criação do Centro, certamente, está associada à ideia de que o Estado tem uma
obrigação com as memórias silenciadas no processo de transição democrática no Brasil,
embora o processo de "reconstituição da memória nacional", tal como desenvolvido
pelo Centro de Referência - ou os novos "enquadramentos" por ele propostos -, nem
sempre encontre "ressonância" junto aos grupos da sociedade civil interessados na
questão.
Do conjunto de ações propostas pelo Memórias Reveladas, que se coadunariam
às almejadas tarefas de "fazer valer o direito à verdade" e de implantar no país uma
"política de reconstituição da memória nacional do período da ditadura militar" 13, fazem
parte: a promoção do Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas, voltado a monografias
que utilizem fontes documentais referentes às "lutas políticas" do período de 1964 a
1985, a criação de um programa de história oral vinculado à temática, a realização de
exposições itinerantes, a confecção de material educativo e, por último, mas aqui em

12

PASSOS, José Meirelles. Campanha sobre desaparecidos é encenação, diz ONG. O Globo, Rio de
Janeiro, 7 out. 2009. O País, p.9.
13
Disponível em: <http://www.memoriasreveladas.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1&sid=2>.
Acesso em: 27 jul. 2010.
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destaque, a localização e a difusão de acervos que contenham documentos referentes ao
período.
O Centro de Referência, como o próprio nome indica, não custodia acervos, o
que significa dizer que os arquivos permanecem sob a guarda das instituições - arquivos
públicos, centros de documentação e outras - nas quais se encontram depositados. O
Memórias Reveladas busca centralizar as informações referentes a essa documentação,
conferindo visibilidade à sua existência - e também, por outro lado, às eventuais
ausências, como no caso dos arquivos produzidos pelas Forças Armadas, tão
reclamados por grupos que reivindicam direitos de reparação por parte do Estado
brasileiro.
A atuação do Memórias Reveladas em relação aos arquivos de natureza privada
constitui-se em elemento importante para se compreender a relação entre políticas
memoriais e arquivos. O Centro de Referência não apenas confere visibilidade aos
arquivos particulares já depositados nas referidas instituições, mas estimula mesmo a
doação a instituições públicas - em especial, ao Arquivo Nacional - de conjuntos
documentais privados que contenham documentos referentes às "lutas políticas"
travadas durante o regime militar. O Centro contribui, assim, para alçar esses arquivos,
acumulados por pessoas ou entidades coletivas, à condição de objeto de uma política de
patrimonialização por parte do Estado brasileiro, investindo-os do estatuto de
"patrimônio documental nacional" e transformando-os, dessa maneira, em fontes para a
história.
É preciso lembrar que, juntamente com a criação do Memórias Reveladas, na
mesma data e também por iniciativa governamental, foram publicados o Edital de
Chamamento Público nº 1/2009 e a Portaria Interministerial nº 205, que dispõem sobre
a chamada de documentos e registro de informações relativos ao regime militar, em
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posse de pessoas físicas ou jurídicas. Por esses instrumentos legais, os portadores de
documentos que tratam do período de 1964 a 1985 foram convidados a doá-los ao
Arquivo Nacional, para que integrassem o Centro de Referência das Lutas Políticas no
Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas. A doação poderia ser feita inclusive por
serviço postal e, caso solicitado, o anonimato dos doadores ficaria garantido, o que os
dispensaria das formalidades exigidas pelo Arquivo Nacional para recebimento de
novos acervos.
Por meio do Edital de Chamamento Público nº 1/2009, esperava-se receber
documentos e informações cujo conteúdo:
I - diga respeito a toda e qualquer investigação, perseguição, prisão,
interrogatório, cassação de direitos políticos, operação militar ou policial,
infiltração, estratégia e outras ações levadas a efeito com o intuito de
apurar ou punir supostos ilícitos ou envolvimento político oposicionista
de cidadãos brasileiros e estrangeiros;
II - seja referente a atos de repressão a opositores ao regime que vigorou
no período de 1º de abril de 1964 a 15 de março de 1985; ou
III - inclua informação relacionada a falecimentos ou localização de
corpos de desaparecidos políticos. 14

A proposta expressa pelo edital ganhou estatuto de campanha em setembro de
2009, quando passou a ser divulgada tanto pela internet quanto por meio televisivo,
tendo como argumentos principais a busca pelos corpos de desaparecidos políticos e o
direito dos familiares de sepultá-los.
Incentivar a doação de arquivos privados como uma estratégia de "reconstituição
da memória nacional" não significa simplesmente promover a transposição de registros
- e, com eles, de memórias - do passado ao presente, ou da esfera privada à pública.
Esse movimento deve ser entendido de maneira mais complexa, considerando também o
interesse de indivíduos e grupos em promover uma redefinição de narrativas a respeito
tanto da história da ditadura no país quanto de suas próprias identidades. Em um
14

Disponível em: <http://www.memoriasreveladas.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=9&sid=2>.
Acesso em: 27 jul. 2010.
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contexto de valorização do discurso testemunhal e de multiplicação dos vestígios do
passado alçados à condição de "patrimônio", faz-se necessário desnaturalizar esses
relatos e vestígios que se constituem em fontes para a história, buscando compreender
os mecanismos envolvidos em sua produção. Esses elementos não se constituem em
dados, mas resultam muitas vezes de investimentos políticos que têm na memória o seu
foco principal.
A passagem de registros documentais acumulados por particulares a uma
instituição como o Arquivo Nacional não é algo sem efeitos. Ao contrário, confere um
novo significado a esses registros, incluídos a partir de então no rol dos bens que se
constituem em "lugares de memória" - e também em fontes para a história - da nação. O
Arquivo Nacional, nas palavras de seu diretor-geral, representa "um instrumento de
apoio [...] à formação da memória nacional", para o qual certamente concorre o
recebimento de fundos e coleções privados, acumulados por pessoas, famílias ou
entidades coletivas. 15 Essa é uma atividade desempenhada pela instituição desde sua
fundação, no século XIX, até os dias atuais. Seu acervo é formado, além dos fundos e
coleções de natureza jurídica pública, por cerca de 250 conjuntos documentais privados,
de proveniências e períodos distintos, incluindo registros produzidos a partir do século
XVI.
Desse total, 28 conjuntos foram considerados como possuidores de documentos
(escritos, iconográficos, sonoros, cartográficos, bibliográficos e, ainda, imagens em
movimento) sobre as "lutas políticas" do período de 1964 a 1985, e por essa razão foram
incluídos no Banco de Dados Memórias Reveladas. Trata-se de um banco de dados
disponível on line, alimentado de maneira compartilhada pelas diversas instituições

15

"Mensagem do diretor", Jaime Antunes da Silva, em julho de 2011. Disponível em:
<http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=25>. Acesso em: 20 jan. 2012.
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parceiras do Memórias Reveladas, com informações referentes aos acervos sob sua
custódia.16
Dos 28 fundos e coleções privados do acervo do Arquivo Nacional que integram
o Banco de Dados Memórias Reveladas, 11 foram doados ao Arquivo a partir de 2009 posteriormente, portanto, à implementação de políticas públicas voltadas à ampliação
desse acervo. Ainda que seja necessário investigar, junto aos doadores, em que medida
as doações podem ser vistas como um resultado direto dessas políticas, é preciso
reconhecer que guardam com elas algum tipo de vinculação.
A primeira doação de arquivo sobre o período de 1964 a 1985 - o fundo Instituto
de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) - se deu em 1974, e a mais recente doação - o
fundo Luiz Carlos Prestes -, em janeiro de 2012. É interessante notar que, de 1974 a
2008 - ou seja, ao longo de 34 anos -, foram doados ao Arquivo 17 conjuntos
documentais contendo documentos referentes ao período 1964-1985, enquanto em
apenas três anos - de 2009 a janeiro de 2012 -, foram doados 11 conjuntos, o que
corresponde a cerca de 40% de todo o acervo aqui abordado. Percebe-se, dessa maneira,
no Arquivo Nacional, um crescimento expressivo do acervo de natureza jurídica privada
sobre a ditadura. Esse crescimento se dá em coincidência com a elaboração de políticas
públicas para o setor, mas também - e esse é um aspecto que deve ser ressaltado - como
resultado de um maior interesse dos doadores em transformar seus registros particulares
em fontes para a história, por meio da transferência desses registros da esfera particular
à pública.
Ao contrário dos arquivos de natureza pública, cujo recolhimento ao Arquivo
Nacional se dá de maneira compulsória, em função de instrumentos legais, os arquivos
privados se integram ao acervo da instituição em decorrência da intenção deliberada dos

16

Disponível em: <http://www.an.gov.br/mr/Seguranca/Principal.asp>. Acesso em: 20 jan. 2012.
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doadores, sejam os próprios titulares, sejam os seus herdeiros. Estes possivelmente
procuram no Arquivo Nacional uma forma de agregar os registros de suas memórias,
acumulados privadamente, àquilo a que se denomina "memória nacional", a cuja
construção o Arquivo Nacional pretende servir como "instrumento de apoio".
Livres dos formatos padronizados e fórmulas burocráticas que regulam a
produção dos documentos públicos - que tendem a minimizar, ainda que não sejam
capazes de eliminar, a dimensão subjetiva presente na conformação das fontes dessa
natureza -, os arquivos privados são vistos, em geral, como o campo da subjetividade
por excelência, o que faria deles, a um só tempo, repositório de verdades recônditas e
produto de manipulação. Essas duas características, no entanto, devem ser
problematizadas, com o intuito de evitar um olhar ingênuo e simplificador a respeito das
fontes de natureza privada.
Estas são integradas, comumente, por registros de caráter mais particular, tais
como cartas, bilhetes, diários e anotações - entre outros -, os quais tendem a ser
considerados como espaço de "desnudamento do humano", onde indivíduos e grupos se
mostrariam em sua "essência" (PROCHASSON, 1998, p. 114). Esses registros estariam
despidos, portanto, do controle que cerca tanto a produção quanto a manutenção dos
documentos de natureza pública. Sob essa ótica, os arquivos privados seriam mais
"verdadeiros", ou mais fidedignos, ou ainda mais interessantes enquanto fontes de
pesquisa. Eles seriam, então, uma fonte mais "espontânea". Segundo Gomes:
Este é o grande feitiço do arquivo privado. Por guardar uma
documentação pessoal, produzida com a marca da personalidade e não
destinada explicitamente ao espaço público, ele revelaria seu produtor de
forma "verdadeira": aí ele se mostraria "de fato", o que seria atestado pela
espontaneidade e pela intimidade que marcam boa parte dos registros.
(GOMES, 1998, p. 125)

Ao historiador, cabe romper com esse olhar ingênuo sobre os arquivos privados.
Estes devem ser submetidos à crítica, tal como as narrativas memoriais, no sentido de se
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questionar sua aparente naturalidade, buscando entender como, em que contexto e em
que sentido são construídos.17 Os conjuntos documentais privados são, muitas vezes,
resultado de intenção e manipulação, seja por parte dos próprios titulares, de terceiros a
eles vinculados, como familiares e secretários, ou ainda de herdeiros, responsáveis pela
seleção dos registros que devem integrar o arquivo, bem como daqueles que devem ser
descartados ou separados do conjunto. Os processos de conformação desses arquivos,
por meio da manipulação dos documentos que os integram, podem estar associados à
intenção de se construir uma imagem pública de seus titulares, ou mesmo de forjar sua
identidade. De acordo com Artières (1998, p. 31), "o arquivamento do eu não é uma
prática neutra; é muitas vezes a única ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como ele
se vê e tal como ele desejaria ser visto".
É preciso ter cuidado, também, para não fazer dessa observação uma fórmula
simplificadora - em que arquivos privados, seleção de registros documentais e
"narrativa de si" aparecem unidos por sinal de equivalência -, fórmula por meio da qual
todos os arquivos privados poderiam ser analisados. Deve-se investigar, caso a caso, em
que medida um arquivo privado foi ou deixou de ser manipulado por seus produtores,
qual o grau de "naturalidade" ou de "intencionalidade" presente naquela determinada
acumulação (HEYMANN, 1997; Id., 2012).
Os arquivos privados sobre a ditadura doados ao Arquivo Nacional - assim como
qualquer outra fonte, seja ela documental ou oral - devem ser observados criticamente
pelos historiadores. Ainda que se possa questionar o grau de intencionalidade e de
seletividade presentes na sua produção, dificilmente se poderia negar que esses registros
são transformados em fonte para a história a partir da intenção de seus doadores, que

17

A ênfase aos arquivos privados, neste trabalho, deve-se à vinculação dos arquivos dessa natureza com o
objeto de pesquisa, a ser analisado nos capítulos seguintes. Não se desconsidera, no entanto, que a crítica
seja válida também para os arquivos públicos, ainda que o desenvolvimento deste ponto exceda os limites
do trabalho.
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podem estar, com isso, interessados em afirmar e difundir narrativas, identidades ou
mesmo projetos políticos. Essa observação não invalida o uso dessas fontes; ao
contrário, ressalta a multiplicidade de interpretações passíveis de emergir a partir de sua
análise.
Busca-se ressaltar aqui que a memória e também o patrimônio - nesse caso,
documental - não se restringem ao passado, mas devem ser compreendidos enquanto
elementos articulados de forma a responder a demandas da contemporaneidade. Faz-se
necessário, portanto, examinar de forma menos ingênua os discursos e políticas
memoriais que vêm sendo articulados em nome da "reconstituição da memória" do
regime militar no Brasil, entendendo-os como produtos das injunções do presente e
buscando evidenciar a dimensão construtivista presente nesses processos.
Os discursos memoriais, aos quais os arquivos podem servir de suporte, são
usados muitas vezes por indivíduos e grupos com a finalidade de buscar
reconhecimento no espaço público e reclamar direitos. De acordo com Heymann (2006,
p. 3),
ao emergirem na cena social, afirmando sua identidade, os grupos trazem
à luz uma memória para a qual buscarão reconhecimento. Mais do que
isso, entre as lutas por direitos, ganha lugar a luta por manter viva essa
memória, mas também por conquistar espaço no discurso histórico a
partir de uma revisão das interpretações sobre o passado, por figurar nos
livros e manuais escolares, por ver-se incluído no calendário oficial de
comemorações, reivindicações que têm como objetivo reparar o silêncio e
a invisibilidade que, muitas vezes, marcam a vida dessas coletividades, e
promover a sua integração à história da nação a partir de uma nova
perspectiva.

A autora analisa o debate suscitado pelas disputas memoriais na França, tratando
especialmente da noção de "dever de memória", segundo a qual "memórias de
sofrimento e opressão geram obrigações, por parte do Estado e da sociedade, em relação
às comunidades portadoras dessas memórias". Naquele país, desde 2001, foram
instituídas o que mais tarde se chamariam "leis memoriais", destinadas a reconhecer e
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reparar, ainda que simbolicamente, crimes de Estado praticados no passado. Esses
dispositivos legais seriam resultado de pressão exercida por comunidades vítimas desses
crimes ou herdeiras de sua dor, em busca de reconhecimento na sociedade francesa, e
teriam gerado um amplo debate público promovido principalmente por historiadores.
Alguns deles veriam nesses dispositivos a proclamação de verdades históricas - o que
cercearia a liberdade da pesquisa e, em última instância, enfraqueceria o regime
democrático.
Um dos críticos do "dever de memória", Todorov (1995) cunhou a expressão
"abuso de memória", na tentativa de demonstrar como as memórias forjadas sob o signo
da vitimização acabariam encerradas em si mesmas, sem uma "função" social no
presente. Para o autor, ao defenderem a incomensurabilidade da dor da qual são
portadores, os grupos que reivindicam em nome do "dever de memória" estariam
buscando o reconhecimento do próprio grupo, apenas, e, assim, acionando uma
estratégia particular para obtenção de vantagens, sem que sua reivindicação funcione de
maneira exemplar. Em oposição a essa que seria uma "memória literal", o autor propõe,
então, o exercício da "memória exemplar", articulada na esfera pública de maneira a
fazer com que o passado sirva de lição ao presente, funcionando como parâmetro para
se pensar as violências cometidas no presente, estando, portanto, a serviço da justiça.
Se a crítica do "dever de memória", tal como feita por Todorov, tem o mérito de
contribuir para a dessacralização das memórias referentes a passados traumáticos, essa
crítica não avança, analiticamente, em relação à proposta normativa contida na noção de
"dever de memória". Se o "dever" obriga ao exercício da memória, o "abuso" obriga a
uma determinada forma de utilização dessa memória, remetendo ambas - tanto a noção
de "dever" quanto a de "abuso" de memória -, à ideia de que esta pode ser
instrumentalizável, usada com uma finalidade pré-determinada. No âmbito desse debate,
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vale registrar a posição crítica assumida por intelectuais que defendem uma abordagem
mais sociológica e menos normativa para o enfrentamento dos desafios colocados pela
noção de "dever de memória". É o caso das reflexões de Gensburger e Lavabre (2005),
comentadas por Heymann (2006, p. 15):
o debate entre críticos e defensores do dever de memória atualiza,
claramente, a oposição clássica entre história e memória: seja pela
desqualificação dessa última, acusada de militante e ilusória, por
oposição à história portadora de verdade, seja pela afirmação do dever de
memória como instrumento de luta contra o esquecimento que a história
seria incapaz de travar. Essa oposição, no entanto, como bem sinalizam
Lavabre e Gensburger, condenaria as análises a ficarem restritas à
dimensão finalista do para quê e a termos estritamente normativos,
descurando da dimensão propriamente sociológica do como operam os
mecanismos memoriais.

Nesse sentido, é preciso investigar como são construídas as narrativas memoriais
sobre o regime militar, qual o lugar dos arquivos nesse processo, sob qual configuração
emergem os documentos que os integram, e que relação esses arquivos guardam com as
políticas públicas voltadas à "reconstituição da memória nacional" acerca da ditadura
civil-militar no país. Estas são questões que merecem ser consideradas, não exatamente
para identificar a "função" que preside à construção dessas memórias, mas para
compreender como ela se articula e ganha espaço como chave de interpretação do
passado, impactando a escrita da história do período.
Busca-se aqui chamar a atenção para o fato de que a atuação tanto de produtores
quanto de instituições custodiadoras de arquivos não acontece sem efeitos no campo das
narrativas históricas. Dessa forma, a mera identificação do contexto em que os
documentos foram produzidos e daquele no qual são preservados não resolve o
problema da interpretação crítica das fontes com as quais se produz o conhecimento
histórico. Essa tarefa deve ampliar-se, buscando atingir também contextos e agentes que
podem permanecer ocultos a um olhar menos atento.
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Capítulo 2
A construção de uma memória da Organização Política Operária (Polop)

Este capítulo trata do projeto de construção de uma memória da Organização
Política Operária (Polop), desenvolvido por seus antigos militantes articulados em torno
do Centro de Estudos Victor Meyer (CVM), entidade sem fins lucrativos criada em
2009, com sede em Salvador, Bahia. Busca-se mapear, ainda que sucintamente, a
trajetória daquela organização, com o intuito não apenas de apresentá-la aos leitores,
mas também visando criar referências para a compreensão das discussões subsequentes
que integram o capítulo. Estas discussões se referem à produção de um discurso
memorial por parte de antigos militantes da Polop, assim como às estratégias acionadas
pelo grupo com o intuito de dar visibilidade a esse discurso. Considera-se também,
neste capítulo destinado a tratar da construção da memória da Polop, a atuação política
do referido grupo na atualidade - por meio do Centro de Estudos Victor Meyer (CVM) , buscando compreender o lugar que a memória da Polop ocupa enquanto elemento de
legitimação das ações desenvolvidas por parte de seus antigos militantes no presente.
As ações voltadas à construção da memória de um indivíduo, grupo ou evento
são, em geral, empreendidas por aqueles que se intitulam "herdeiros" do "legado" que
buscam "preservar". Destacam-se, nesse conjunto de ações, a definição de marcos
comemorativos, a organização de eventos tais como exposições e seminários, a
produção e difusão de testemunhos, cronologias, biografias, análises, balanços e afins,
destinados à afirmação da importância e do valor daquilo que é rememorado. O sucesso
do empreendimento memorial dependerá, assim, não apenas do passado histórico
daquilo que é objeto da memória, mas da capacidade dos autores do projeto memorial dos "herdeiros" - de angariar recursos e adesões a suas iniciativas (HEYMANN, 2004).

51

O valor simbólico do que é rememorado não reside apenas no objeto em si, mas resulta
fundamentalmente do esforço dos "herdeiros" em projetar o discurso que reafirma a
importância de seus "predecessores".
O caso da construção da memória da Polop não se dá de maneira diferente. Os
antigos militantes responsáveis pelo projeto memorial vêm desenvolvendo uma série de
ações que buscam dar visibilidade ao "legado" histórico da organização, em um
movimento que, por um lado, difunde a importância dessa organização no âmbito da
história das esquerdas no Brasil, e, por outro, contribui mesmo para fundar essa
importância. Dentre as estratégias acionadas pelo grupo de antigos militantes da Polop
reunidos no Centro de Estudos Victor Meyer (CVM), merecem menção a publicação,
em formato de livro, dos principais documentos da organização; a realização de eventos
públicos destinados a comemorar a importância da organização na história das
esquerdas no país; a produção de um arquivo histórico institucional - que, por sua
importância no projeto memorial dos antigos militantes da Polop, bem como por sua
centralidade na pesquisa ora desenvolvida, será analisado em um capítulo específico -; e
também a produção de novos balanços e análises de conjuntura, referentes ao contexto
político atual e difundidos em um espaço comum àquele usado para difusão do discurso
de memória da Polop, qual seja, o portal do CVM na internet.
É importante ressaltar, nesse sentido, a dinâmica que caracteriza a relação entre
objetos e sujeitos da produção do discurso memorial. As ações destinadas a construir
discursos dessa natureza devem resultar na projeção e no enaltecimento do objeto do
discurso - no caso, a Organização Política Operária (Polop) -, mas não são esses seus
únicos efeitos possíveis. Tais ações também podem ter como resultados a visibilidade e
o incremento do capital social dos sujeitos que as empreendem - os antigos militantes da
referida organização -, valorizados, assim, ao mesmo tempo e na mesma medida de seus
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empreendimentos. Isso significa dizer que a construção da memória se dá por meio de
uma relação de reciprocidade entre as ações desenvolvidas no presente pelos sujeitos
dessa construção, por um lado, e o "legado" histórico do objeto do discurso memorial,
por outro: este será projetado e enaltecido na medida em que seus "herdeiros" forem
dotados de capital social e, assim, capazes de mobilizar recursos para o sucesso de suas
ações; por outro lado, o capital social e a capacidade de mobilização desses sujeitos
depende também da valorização do "legado" que constroem.
Antes de retomar esse ponto, aprofundando a análise do processo de construção
da memória da Polop por parte de seus antigos militantes, busca-se apresentar um
balanço, ainda que breve, da trajetória da Política Operária.

Notas para uma história da Polop
Os antigos militantes da Polop empenhados na tarefa de construção da memória
da organização têm como uma das justificativas para o empreendimento memorial o
fato de que a Polop, em seu "esforço pela elaboração e aplicação de uma perspectiva
política revolucionária por cerca de 25 anos ininterruptos [...], teria que deixar uma
herança" (CENTRO DE ESTUDOS VICTOR MEYER, 2009, p.8-9). De acordo com
esse discurso, a Organização Política Operária, conhecida pelas siglas "PO" e "Polop",
teve origem no período de transição entre os anos de 1950 e 1960 - fundada durante o
primeiro congresso, realizado em janeiro de 1961 -, sendo extinta em meados dos anos
1980, com a adesão de seus últimos quadros ao então recém criado Partido dos
Trabalhadores (PT). É preciso, no entanto, problematizar a linearidade oculta nesse
discurso a respeito da trajetória da organização, chamando a atenção para as rupturas,
dissidências e rearranjos que marcaram a Polop durante os "cerca de 25 anos" em que
teria atuado no cenário político nacional.
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Sua fundação, durante o congresso realizado em Jundiaí (SP), em 1961, resultou
da reunião de militantes oriundos da Juventude Trabalhista, de Minas Gerais; da
Juventude do Partido Socialista, da Guanabara; de intelectuais paulistas simpatizantes
do pensamento de Rosa Luxemburgo - reunidos na Liga Socialista (COELHO,
SANTOS, 2011, p.4); e, também, de militantes do estado da Bahia (REIS; SÁ, 2006;
REIS, 2007a). De acordo com Mattos (2002, p. 186), estavam entre os primeiros
militantes da Polop "jovens intelectuais dos meios universitário e jornalístico, como
Theotônio dos Santos, Moniz Bandeira, Vânia Bambirra, Ruy Mauro Marini, Juarez
Guimarães, Emir Sader, Eder Sader, Michael Löwy e Eric Sachs, mais conhecido pelo
pseudônimo Ernesto Martins" - o principal nome da organização. Mobilizados em torno
da revista O Movimento Socialista, que começou a circular em 1959, esses grupos
lançaram em 1960 a convocatória para o primeiro congresso de uma nova entidade, o
que aconteceria em janeiro do ano seguinte.
Denominada então Organização Revolucionária Marxista - Política Operária
(ORM-PO), a entidade pretendia dedicar-se ao trabalho de formação da consciência
política da classe operária no país, acreditando, por um lado, na necessidade de
independência da classe proletária diante dos interesses da burguesia e na
impossibilidade de associação entre ambas, e, por outro, no papel do operariado como o
responsável pela condução de uma revolução socialista no país, por meio da formação
de uma "frente dos trabalhadores da cidade e do campo". A ORM-PO deveria promover
as condições necessárias à emergência de um partido efetivamente revolucionário no
Brasil.
A Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-PO) surgia
em oposição à esquerda então atuante no Brasil, representada pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e, especialmente, pelo Partido
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Comunista do Brasil (PCB). Essa esquerda do início dos anos 1960 era acusada pela
ORM-PO de entravar o processo revolucionário no país, em decorrência de suas
avaliações de conjuntura equivocadas, bem como das estratégias que desenvolviam,
privilegiando a associação entre as classes burguesa e proletária com vistas a uma
política apenas reformista. A ORM-PO, contrária às políticas de aliança e colaboração
entre classes, acreditava que a luta pelo socialismo seria a única resposta possível aos
problemas do país. Pregava a independência da classe operária em relação aos interesses
burgueses e imperialistas, o fim dos mecanismos de vinculação dos sindicatos ao Estado
e a formação de um partido revolucionário, formado efetivamente por trabalhadores, a
partir da sua tomada de consciência de classe.
A ORM-PO colocava-se então como uma "novidade" no campo das esquerdas
no Brasil - "novidade" ainda hoje enfaticamente ressaltada no projeto memorial de seus
antigos militantes -, como formuladora de uma alternativa original aos problemas
gerados pelo sistema capitalista no país. Essa originalidade que marcaria a criação da
ORM-PO se referia não apenas ao contexto político interno, no qual a organização
buscava se diferenciar, mas também ao contexto político externo, na medida em que a
ORM-PO colocava-se contra a importação de modelos revolucionários estrangeiros. A
formulação teórica, estratégica e tática da organização deveria resultar, portanto, de uma
avaliação acertada da realidade nacional e da aplicação criativa da teoria marxista a essa
realidade.
O principal teórico da Organização Revolucionária Marxista - Política Operária
era Érico Sachs, que emigrou para o Brasil em 1939. Érico Sachs - nome adotado por
Erich Czaczkes ao naturalizar-se brasileiro - nasceu em uma família judia em Viena, em
1922, e morreu no Brasil, em 1986. Aos 12 anos, buscando escapar às perseguições aos
judeus na Áustria, emigrou com sua mãe para a Rússia, passando três anos em Moscou,
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onde estudou em uma escola frequentada por filhos de refugiados alemães, entre outros.
Nessa época, tomou contato com o marxismo e com a oposição a Stalin, o que levaria à
sua expulsão da Rússia em 1937. Retornou então à Áustria e, meses depois, abandonou
o país rumo à França. Até 1939, viveu em Paris com membros da Oposição Comunista
Alemã que ali se encontravam no exílio, tornando-se um militante dessa organização.
Neste ano de 1939, em função do recrudescimento das perseguições aos judeus
comunistas na França, Érico emigrou novamente, dessa vez para o Brasil. Durante os
anos 1940 e 1950, trabalhou no país como gráfico e jornalista, conhecendo a realidade
do movimento operário no país e dele tomando parte (MEYER, 2009).
Érico Sachs - que durante a militância no Brasil adotaria os pseudônimos de
Eurico Mendes, Eurico Linhares e, principalmente, Ernesto Martins - teve participação
intensa na criação da Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORMPO), sendo responsável pela edição da revista O Movimento Socialista, em torno da
qual se reuniram os militantes que fundariam a ORM-PO.18 Sua formação e sua
experiência anteriores fizeram dele a principal referência teórica da organização que
começou a se formar no Brasil ainda nos anos 1950. A formação teórica de Érico em
Moscou e sua militância junto aos membros da Oposição Comunista Alemã exilados em
Paris, aliadas à condição de perseguido e de refugiado sob as quais viveu durante grande
parte de sua vida, parecem ter conferido a ele um lugar de destaque em relação ao
conjunto de militantes da ORM-PO, transformando-o, desde o início, na principal
liderança da organização. Às formulações teóricas, estratégicas e táticas de Érico se
vincularia parte dos militantes da ORM-PO, caracterizando um grupo que se manteria
relativamente coeso, a despeito das rupturas que marcaram a trajetória da organização.

18

Segundo Coelho e Santos (2011, p. 4), "o nome 'Política Operária', que também servia ao periódico que
a organização publicou durante quase toda a década de 1960, era uma retomada do nome do coletivo
socialista alemão (e também do periódico homônimo) 'Arbeiterpolitik', que teve grande influência na
formação política de Érico Sachs principalmente através do pensamento de August Talheimer".
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As primeiras rupturas aconteceriam alguns anos após o golpe civil-militar de 1964, que
lançou a ORM-PO na clandestinidade.
Durante sua existência legal, entre 1961 e 1964, a ORM-PO realizou dois
congressos - em 1962 e 1963 -, além do congresso de fundação, em 1961, e editou o
jornal Política Operária, que chegou a ser vendido em bancas de jornal. A partir do
golpe civil-militar, a situação se modificou. Por um lado, as proposições da ORM-PO
ganharam fôlego diante do fracasso das políticas levadas a efeito pelos representantes da
esquerda pré-1964 - esquerda "populista", "aliancista" e "reformista", nas críticas
proferidas pela ORM-PO -, derrotada, no golpe, pelas forças conservadoras da
burguesia (Coelho, Santos, 2011; Mattos, 2002; Reis, 2007a). No entanto, com o
decorrer dos anos, a organização passaria à condição de alvo das críticas formuladas
pelas novas entidades da esquerda, mais radicalizadas, em consonância com a
conjuntura política e o acirramento dos embates que marcaram o período.
Em setembro de 1967, foi realizado o quarto congresso da ORM-PO - o primeiro
durante a clandestinidade. Nesse momento, aconteceram as mais importantes
dissidências, em função das diferenças de opinião acerca do lugar a ser ocupado pelas
ações armadas nas formulações estratégicas e táticas da organização. A ORM-PO
incluía em suas formulações a luta armada, especialmente a guerrilha em áreas rurais,
acreditando que estas poderiam servir como foco catalisador do movimento
revolucionário nas cidades. A área urbana deveria ser o palco principal das lutas, razão
pela qual a organização deveria assumir o papel de vanguarda no movimento operário,
concentrando esforços na conscientização dos trabalhadores da cidade e conferindo à
luta de guerrilha um lugar secundário, apenas válido na medida em que fosse atrelado a
um projeto revolucionário mais amplo, articulado com setores urbanos.
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Essa formulação passou a ser combatida no interior da organização,
especialmente por parte de militantes das seções de Minas Gerais e de São Paulo, que se
desvincularam da ORM-PO por ocasião de seu quarto congresso para compor,
respectivamente, os Comandos de Libertação Nacional (Colina), em Minas, e a
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), em São Paulo - entidades que se reuniriam,
em julho de 1969, sob a denominação Vanguarda Armada Revolucionária - Palmares
(VAR-Palmares).19 Para Mattos (2002, p. 203), a causa principal do fracionamento da
ORM-PO, nesse momento, estaria no fracasso da tentativa de conciliação entre as
posições tradicionais da organização, que preconizavam a revolução por meio da
insurreição operária, e as pressões pela implementação da tática de guerrilha, defendida
apenas teoricamente.20
Vinculados à ORM-PO e às formulações de Érico Sachs permaneceram os
militantes que, em seguida - em abril de 1968 -, fundariam o Partido Operário
Comunista (POC). A ORM-PO foi extinta nesse momento, e o POC herdaria não apenas
parte dos militantes daquela organização, além da responsabilidade pela edição de seu
principal veículo de comunicação - o jornal Política Operária -, mas assumiria também
as principais tarefas às quais a ORM-PO se dedicava: a formação da consciência de
classe do operariado e a preparação de um partido efetivamente de trabalhadores, com
vistas ao sucesso de uma revolução socialista no país.
O POC aglutinava militantes oriundos da ORM-PO - os que permaneceram
depois dos fracionamentos decorrentes do quarto congresso -, aos quais se somaram os
19

Segundo Mattos, as dissidências decorrentes do quarto congresso da ORM-PO, em 1967, levariam
consigo mais da metade dos militantes da organização (MATTOS, 2002, p. 186).
20
De acordo com o autor, além da participação na instalação de um foco de guerrilha em Caparaó, a
ORM-PO teria participado apenas do episódio conhecido, ironicamente, como "guerrilha de
Copacabana", no qual foram descobertos e desmontados pela repressão os aparelhos situados no bairro
carioca, que abrigavam militantes a serem articulados em uma tentativa armada de resistência à ditadura,
no contexto do pós-golpe, frustrando a ação antes de seu início (MATTOS, 2002, p. 194-195).
Referências à "guerrilha de Copacabana", ou ao "foco de Copacabana", encontram-se também em Reis
(2007a, p. 60-61) e Gorender (1987, p. 127), e ainda em Coelho e Santos (2011, p. 5), que se referem ao
episódio sem adotar a denominação.
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militantes da Dissidência Leninista do Partido Comunista Brasileiro (PCB) do Rio
Grande do Sul. Segundo Reis e Sá (2006, p. 231), o Partido Operário Comunista
contava com núcleos de militantes no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais,
principalmente, mas também no Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.
O novo Partido tinha como documento básico o Programa Socialista para o
Brasil (PSB), aprovado durante o quarto congresso da ORM-PO, e reafirmado no
congresso de fundação do POC, em abril de 1968.21 Esse documento sintetizava as
proposições difundidas pela Organização Revolucionária Marxista (ORM-PO) até
então, proposições que seriam defendidas, até os anos 1980, pelos militantes reunidos
em torno da liderança de Érico Sachs. A importância que o Programa Socialista para o
Brasil (PSB) alcançou junto a esse grupo é apontada também no campo historiográfico.
Reis e Sá (2006, p. 115), por exemplo, ressaltam que "a organização [ORM-PO]
desempenhou papel importante na propaganda das idéias socialistas entre as várias
tendências da esquerda brasileira", e que o PSB, juntamente com a série de textos
"Aonde vamos?", de autoria de Érico Sachs, "converteram-se em documentos básicos
para os partidários da revolução socialista no Brasil". As formas de interpretação e
apropriação das proposições contidas no Programa Socialista para o Brasil, no entanto,
não parecem ter sido as mesmas para o grupo que reivindicaria a autoria do Programa

21

O Programa Socialista para o Brasil (PSB) continha uma análise do contexto das lutas de classes no
Brasil e no exterior, enfatizando a expansão do bloco socialista no mundo diante das contradições do
imperialismo capitalista. O Programa explicitava o papel de vanguarda que a esquerda revolucionária
deveria assumir na construção e fortalecimento do movimento operário - reconhecido como polo principal
da revolução que deveria ocorrer no país -, e sintetizava as principais formulações da Organização
Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-PO): o caráter necessariamente socialista da
revolução, em oposição às alternativas democrático-burguesas; a formação de uma "frente dos
trabalhadores da cidade e do campo", liderada pelos trabalhadores urbanos, que, contrários à bandeira da
simples "redemocratização", deveriam combater, a um só tempo, a ditadura, a classe burguesa e o sistema
capitalista que imperavam no país; a consolidação de um partido revolucionário efetivamente formado
pela classe operária; a implantação de um "governo revolucionário dos trabalhadores", responsável por
gerir a ditadura do proletariado antes da definitiva integração do Brasil a uma "sociedade comunista
universal"; a associação entre as organizações de cunho marxista-leninista em atuação no país, visando à
formação de uma "frente de esquerda revolucionária"; o reconhecimento da importância da luta armada,
especialmente da luta de guerrilhas no campo, como foco catalisador do movimento revolucionário em
nível nacional.
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até os anos 1980, por um lado, e os militantes que se apartaram desse grupo nos anos
1960 e 1970, por outro. Os embates travados no interior do Partido Operário Comunista
(POC) são indícios de tal descompasso.
Entre os anos de 1968 e 1970, a questão da luta armada permaneceu como o
principal tema de discussões e conflitos entre os militantes do POC, retomando assim o
ponto de divergência que dera origem às dissidências da ORM-PO em 1967. A timidez
com que o reconhecimento teórico da luta armada - explicitado no Programa Socialista
para o Brasil - era transposto à prática acabaria por gerar novas dissidências, agora no
seio do POC. Reis (2007a, p. 62) afirma que o PSB "abria brechas para a tentação da
luta armada", e que a elas se prenderiam os militantes do POC defensores de uma
participação mais ativa da organização nas ações dessa natureza. O grupo vinculado à
liderança de Érico Sachs, no entanto, ainda segundo Reis (2007a, p. 62), não se deixaria
"seduzir pelo caráter épico das ações armadas", buscando concentrar esforços na
atuação junto à classe operária. Esse conflito - latente no Programa, e manifesto na
militância tanto da ORM-PO quanto do POC - entre o trabalho de base junto ao
operariado e a exemplaridade das ações armadas decorria da proposição qualificada
pelo referido autor como "uma original, sofisticada e estranha síntese entre a ortodoxia
marxista operária e a heterodoxia da revolução cubana" (Reis, 2007, p. 62). Gorender
(1987, p.128) já havia afirmado que a combinação da guerrilha rural com as lutas
operárias se dava, entre os militantes reunidos em torno de Érico Sachs, de "maneira
dubitativa", em uma "mescla incoerente entre os princípios doutrinários e o foquismo".
Esse conflito levaria à cisão do Partido Operário Comunista em 1970. A maioria
dos militantes do Partido passou a defender que a entidade se voltasse mais às ações
revolucionárias armadas, acusando o grupo de Érico Sachs de inerte e teoricista, incapaz
de penetrar na classe operária e, assim, de produzir efeitos no processo de construção de
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uma revolução socialista no país. 22 Esse grupo, liderado por Érico, decidiu romper com
o POC - onde se encontrava como força minoritária - em 1970, a despeito da
sobrevivência do Partido até o ano seguinte, quando foi extinto em decorrência da
repressão. O grupo dissidente fundou, em abril de 1970, uma nova organização - a
Organização de Combate Marxista-Leninista - Política Operária -, que confirmou a
validade do Programa Socialista para o Brasil (PSB), dando ao documento uma
interpretação distinta daquela formulada pelos militantes do POC em relação às ações
"militaristas" - que passaram a ser enfaticamente criticadas.
A Organização de Combate Marxista-Leninista - Política Operária, conforme
indicado no seu título, buscava se apresentar como a continuadora das formulações da
extinta Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-PO),
reabilitando a sigla pela qual esta organização ficaria conhecida - a "PO" ou "Polop" -,
reivindicando a autoria sobre seu principal documento - o Programa Socialista para o
Brasil -, e relançando a publicação Política Operária. A OCML-PO pretendia retomar
as formulações que, por diversas vezes, teriam sido deturpadas ou incompreendidas por
parte de militantes e grupos inclinados aos "desvios militaristas". Buscava reafirmar o
protagonismo do operariado na revolução socialista, enfatizando que a militância junto
às massas trabalhadoras deveria se constituir na principal tarefa da nova organização.
Dessa forma, a OCML-PO relegava a segundo plano as formulações que incluíam a luta
armada no conjunto de ações revolucionárias, defendendo que a validade das ações
dessa natureza seriam ditadas pela análise objetiva de cada conjuntura, e avaliando que
o Brasil não reunia condições favoráveis à sua consecução. Nesse movimento, a

22

A origem pequeno-burguesa dos militantes oriundos da Política Operária e a fraca penetração por eles
alcançada junto ao operariado aparecem como autocrítica em diversos documentos produzidos pela
organização ao longo de sua trajetória, e são também apontadas pelos trabalhos de historiadores - que não
desconsideram, por isso, a importância da organização no âmbito dos debates travados pela esquerda no
país (Cf. Coelho, Santos, 2011; Mattos, 2002; Reis, 2007a).
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OCML-PO justificava a defesa da luta armada presente no Programa da organização,
sem contudo obrigar-se a levá-la a efeito.
No decorrer da década de 1970, em função das transformações na conjuntura
política interna, os embates em torno das ações armadas foram perdendo centralidade na
OCML-PO, em um momento em que a participação nessas ações passou a ser inclusive
objeto de autocrítica por parte das organizações que as haviam praticado.23 Coelho e
Santos (2011), assim como Reis (2007a), afirmam que militantes da OCML-PO
chegaram a se aproximar, no exílio, de militantes de organizações que promoviam essa
autocrítica, como o Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8) e a Ação
Popular Marxista-Leninista (AP-ML). Intitulada "tendência proletária" (REIS, 2007, p.
63), essa articulação não teve sucesso, em função das divergências que se colocariam
naquele momento. Com o passar dos anos, no centro dos debates travados pela
Organização de Combate Marxista-Leninista - Política Operária (OCML-PO) com
grande parte da esquerda, e também internamente à organização, estaria não mais a
questão da luta armada, mas a da luta pelas liberdades democráticas.
A OCML-PO recusava-se a participar das lutas pela redemocratização,
acreditando que esse movimento se constituía em mais um "desvio" da esquerda
reformista no sentido da colaboração com a burguesia. Contrária a essa proposta, a
OCML-PO continuava a defender a construção da ditadura do proletariado, em oposição
à democracia burguesa que estaria subjacente à pauta da redemocratização e das
liberdades democráticas. Os embates em torno dessa questão acabariam dando origem a
dissidências da OCML-PO por parte de militantes dispostos ao engajamento no

23

Reis afirma que "a derrota das esquerdas armadas, fulminante, acabou se transformando num fator
favorável à reconstruída PO", sem deixar de reconhecer que a Organização de Combate MarxistaLeninista - Política Operária (OCML-PO) ganhava então "projeção e dinamismo, mais pelos princípios
que defendia do que pelas propostas práticas que apresentava" (REIS, 2007a, p. 63).
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processo de transição democrática, inclusive por meio da participação nas eleições, o
que era duramente criticado pelos que permaneceram na organização.
A defesa do operariado como núcleo deflagrador da revolução no país, por um
lado, e do trabalho de conscientização desses trabalhadores como principal tarefa do
militante revolucionário, por outro, justificariam a adesão dos militantes da OCML-PO sob a liderança de Érico Sachs - ao Partido dos Trabalhadores (PT), no início dos anos
1980. Sem abandonar as críticas aos "desvios" aliancistas, reformistas e pequenoburgueses que já se apresentavam, cedo, no interior do Partido, mas acreditando que
este poderia servir como instrumento de aproximação e de militância junto às massas
trabalhadoras, a OCML-PO acabou se integrando ao PT, extinguindo-se ao longo dos
anos 1980. Sobre a extinção da organização e a integração de seus últimos quadros ao
Partido dos Trabalhadores, afirmam os ex-militantes daquela entidade:
O cerco repressivo, as prisões, o exílio forçado, provocaram a
desintegração do seu núcleo dirigente ao longo dos anos 70 e o
fracionamento dos quadros remanescentes. Com a anistia e o retorno
ao país dos exilados, verifica-se um movimento no sentido de
reaglutinação da Organização. Tarde demais, pois o contingente de
militantes disponíveis era demasiadamente reduzido e isolado do
centro dinâmico das lutas sociais brasileiras, numa conjuntura
marcada pela retomada das greves operárias, pelo surgimento do PT e
pela gestação da CUT [Central Única dos Trabalhadores].
Reconhecendo a importância política própria do PT naquele momento
– e sem deixar de entender seus limites –, a POLOP aderiu ao novo
partido, mas ao mesmo tempo procurou se manter como organização
autônoma. Sem êxito nesse último projeto, dispersou-se lentamente no
decorrer da primeira metade dos anos 80. (CENTRO DE ESTUDOS
VICTOR MEYER, 2009, p. 8)

Reis (2007a, p. 66) afirma que "a PO, como as demais organizações de
vanguarda, seria, a pouco e pouco, fagocitada no interior do PT, desaparecendo, na
primeira metade dos anos 1980, quase sem deixar vestígios, silenciosamente". Os
tópicos seguintes deste trabalho buscam verificar de que modo os antigos militantes da
extinta OCML-PO têm se dedicado a fazer "reaparecer" a Política Operária, em um
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esforço para construir a memória da organização, reunindo e tornando públicos seus
vestígios, rompendo o silêncio ao qual ela teria sido condenada e, assim, reabilitando-a
no campo da história das esquerdas no Brasil. Não se deve perder de vista que a
memória é também, não raro, militante, referente ao passado mas articulada no presente,
de forma a responder a demandas da contemporaneidade. Nesse sentido, busca-se
investigar a dimensão construtivista dos discursos memoriais, reconhecendo, no caso
aqui analisado, que a importância da "Política Operária" na história das esquerdas no
Brasil não se constituirá em um dado da realidade, simplesmente, mas em resultado de
um investimento também político, que tem na memória o seu foco principal.

O Centro de Estudos Victor Meyer e a memória da Polop
No que tange aos mecanismos de construção da memória da Política Operária ou simplesmente "Polop", termo pelo qual ficaria mais conhecida a denominação -,
merece destaque a criação, em 2009, do Centro de Estudos Victor Meyer (CVM),
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Salvador, Bahia.
Segundo consta no site do Centro de Estudos,
ao adotar o nome de Victor Meyer, o CVM pretende prestar uma justa
homenagem a um intelectual baiano e destacado militante das causas
sociais, falecido ainda jovem. Economista, doutor em Administração
Pública pela Universidade de Paris, foi professor do Dep. de Ciências
Humanas e Filosofia da UEFES (Feira de Santana-BA) e professor de
economia da UCSAL (Salvador–BA). Por ironia da história, faleceu
quando a sua formação intelectual se completava e ele começava a
fazer incursões no campo da elaboração teórica. 24

24

Disponível em:
<http://www.centrovictormeyer.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
>. Acesso em: 25 jul. 2012.
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Essa entidade formaliza a articulação de antigos militantes da organização,
reunindo também, além destes, simpatizantes e "estudiosos das lutas sociais no país". 25
O CVM constitui-se em elemento centralizador das atividades desenvolvidas pelo
grupo, e sua criação está vinculada à preparação das comemorações pelo cinquentenário
de fundação da Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-PO),
que aconteceria em 2011.
Mais que comemorar o cinquentenário de fundação da ORM-PO, surgida
formalmente em 1961, esse grupo busca rememorar a trajetória da "Polop", englobando,
sob a mesma sigla e em uma mesma periodização, organizações distintas. A justificativa
para o empreendimento memorial estaria no fato de que a "Polop", no seu "esforço pela
elaboração e aplicação de uma perspectiva política revolucionária por cerca de 25 anos
ininterruptos [1961-1986], [...] teria que deixar uma herança" (CENTRO DE
ESTUDOS VICTOR MEYER, 2009, p. 8-9, grifo nosso). O grupo de antigos militantes
articulados no Centro de Estudos Victor Meyer constroem, assim, um discurso
relativamente linear, definindo marcos cronológicos que fazem submergir as rupturas e
os rearranjos que marcaram a trajetória das organizações identificadas pela sigla
"Polop". Inicialmente identificadora da ORM-PO, a sigla foi estendida, posteriormente,
à OCML-PO, passando a englobar também, na memória articulada pelos ex-militantes,
o POC, como forma de prolongar, sem interrupções, a trajetória da organização.
Ao afirmar que a "Polop" teve origem em 1961 e foi extinta em meados dos anos
1980, atuando "por cerca de 25 anos ininterruptos", esse grupo traça uma linha de
continuidade entre a Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORMPO), o Partido Operário Comunista (POC) e a Organização de Combate MarxistaLeninista - Política Operária (OCML-PO), borrando, em alguma medida, as fronteiras
25

CENTRO DE ESTUDOS VICTOR MEYER. Projeto 50 anos da ORM - Política Operária:
organização dos acervos e divulgação ao público. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: 2009. p.
12.
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programáticas e estruturais dessas entidades, bem como os acirrados debates internos
que resultariam em disputas e fragmentações. No discurso memorial dos antigos
militantes, essas organizações aparecem como "fases" distintas da "Polop", que não
sofreria interrupção, a despeito de suas distintas formações.
Uma pesquisa mais aprofundada a respeito das aproximações entre essas
distintas organizações, e da consequente validade da premissa de que a denominação
"Polop" representaria todas as entidades a ela associadas - ORM-PO, POC e OCML-PO
-, excede os limites deste trabalho, que não se furta, no entanto, a problematizar a
questão.26 No campo historiográfico, não há consenso acerca da sucessão entre essas
organizações.
Reis (2006; 2007a) não discute o problema, reconhecendo a linearidade afirmada
pelo discurso memorial dos antigos militantes da OCML-PO. Para o autor, em 1968, a
ORM-PO "converteu-se" em POC (REIS, 2007a, p. 61). Essa transformação não é
problematizada, maneira pela qual o autor trata também a passagem do POC à OCMLPO: em 1970, Érico Sachs, acompanhado pelos militantes oriundos da ORM-PO, teria
"refund[ado] a Polop, agora com um novo nome: a Organização de Combate MarxistaLeninista/ Política Operária/ OCML-PO" (REIS, 2007a, p. 62).
Mattos (2002), ao contrário, em artigo referente à trajetória da Polop, no qual
adota como marcos cronológicos os anos de 1961 e 1967, não reconhece essa
linearidade na sucessão entre ORM-PO, POC e OCML-PO. A periodização adotada
pelo autor é justificada da seguinte maneira:
Os que restaram na esvaziada organização [a ORM-PO, após as cisões
ocorridas em 1967] uniram-se à Dissidência Leninista do Rio Grande
do Sul, originária do PCB [...], formando o Partido Operário
Comunista (POC). Em 1970, o POC sofreria uma divisão que daria
origem a outra organização que ressuscitou a sigla POLOP - a
26

O uso do termo "Polop", neste trabalho, não negligencia a complexidade do conteúdo que ele
representa, e não tem a função de corroborar o discurso linear a ele subjacente, mas, ao contrário, busca
explicitar esse discurso, razão pela qual o termo é grafado, muitas vezes, entre aspas.
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Organização de Combate Marxista Leninista - Política Operária
(OCML-PO). Mas esta nova sigla já não poderia guardar senão alguns
paralelos com a POLOP original, razão pela qual [o] artigo trabalha
com a trajetória do agrupamento entre a fundação, em 1961, e o
fracionamento, em 1967. (MATTOS, 2002, p. 186)

O estudo dos paralelos entre a "Polop original" e a que teria sido "ressuscitada"
em 1970, no entanto, está ainda por ser aprofundado. Coelho e Santos (2011)
reconhecem os problemas que envolvem a nomenclatura e a periodização da "Polop".
Os autores apontam as divergências em torno dessas questões, chamando a atenção para
o fato de que "a tese de que a OCML-PO é a continuação da velha ORM também é
sustentada, obviamente, pelos militantes que participaram dos dois momentos"
(COELHO, SANTOS, 2011, p. 3). Apesar das controvérsias, os autores aceitam a
hipótese da continuidade da organização de 1961 até 1983, acreditando que "a
permanência de Érico Sachs como teórico principal, além de outros dirigentes e grupos
que não se desligaram, e a persistência de alguns eixos teórico-programáticos são
indícios fortes de continuidade" (Ibid., p. 3). 27
Sem a pretensão de marcar posição nesse debate - o que exigiria um estudo
aprofundado do tema -, busca-se apontar que o campo historiográfico, embora distinto
do campo da memória, guarda com este relação estreita, podendo sofrer influência das
narrativas memoriais ou mesmo servir como elemento legitimador dessas narrativas. É
preciso compreender como os discursos de memória são construídos, a fim de evitar que
permaneçam subjacentes às "evidências" históricas. O caso da construção da memória
da Polop é especialmente interessante para pensar a questão, pois agrega à produção do
discurso memorial, como um de seus principais elementos, a difusão de um arquivo
histórico da organização, fontes com potencial impacto sobre as narrativas
27

Não se deve perder de vista que Eurelino Coelho, um dos autores do artigo, pesquisador e professor da
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), embora não tenha sido militante da Polop, integra o
grupo articulado no Centro de Estudos Victor Meyer, sendo também responsável pela parcela do arquivo
da Polop sob custódia do Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais (Labelu), da
UEFS.
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historiográficas. Entender como essas fontes são produzidas e em que medida estão
atreladas a um projeto memorial mais amplo constitui-se em ponto importante deste
trabalho.
Conforme apontado anteriormente, a construção da memória da Polop (19611985) é articulada, desde 2009, pelo Centro de Estudos Victor Meyer, que reúne antigos
militantes da OCML-PO empenhados, entre outras atividades, no desenvolvimento do
projeto memorial. 28 Com o CVM, pretendia-se criar um
espaço para o desenvolvimento de atividades de reflexão políticoideológica, estudos e pesquisas, com destaque para a divulgação e
debate das ideias socialistas, para a formação política dos
trabalhadores e para a preservação da memória das lutas operárias.29

Os objetivos do Centro de Estudos Victor Meyer, expressos no tópico "O que
fazemos", do site da entidade, são os seguintes:
1.
Realizar estudos e pesquisas sobre problemas sócioeconômicos, políticos e culturais, que contribuam para a melhoria das
condições de vida dos trabalhadores urbanos e rurais.
2.
Prestar assessoria educacional e política, através de
profissionais legalmente habilitados, a entidades sindicais e
comunitárias visando melhorar a qualidade de suas atividades sociais.
3.
Desenvolver ações destinadas a contribuir para a participação
consciente dos trabalhadores na vida política, econômica e cultural do
País, com ênfase na formação de lideranças.
4.
Contribuir para a recuperação e preservação da memória das
lutas operárias e da esquerda revolucionária no Brasil.
5.
Planejar e executar, diretamente ou em convênio com outras
instituições, programas e projetos voltados para a consecução dos seus
objetivos.30

28

Embora formalizada em 2009, com o Centro de Estudos Victor Meyer (CVM), a reunião de antigos
militantes da Política Operária em torno de novas entidades, de perfil semelhante ao que seria conferido
ao CVM, tem início já nos anos 1980. São exemplos desses intentos o Centro de Estudos e Atividades
Culturais (Ceacult), criado em 1980, e, especialmente, o Centro de Estudos, Pesquisas e Assessoria
Sindical (Cepas), nos anos 1990. De acordo com Eduardo Stotz, em entrevista sobre o tema, uma
diferença importante do CVM em relação a essas entidades é que o CVM tem abrangência nacional,
enquanto o Ceacult e o Cepas eram iniciativas localizadas.
29
Disponível em:
<http://www.centrovictormeyer.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
>. Acesso em: 28 mai. 2011.
30
Disponível em: <
http://www.centrovictormeyer.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54>.
Acesso em: 25 jul. 2012.
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Percebe-se que a "recuperação" e a "preservação da memória" não são as únicas
atividades desenvolvidas pelo CVM, mas, ao contrário, ocorrem - ou, pelo menos,
deveriam ocorrer - simultaneamente à intervenção política do grupo no presente. Isso
permite pensar que a "recuperação e preservação" - ou, em outros termos, a construção da memória da Polop pode estar vinculada à busca por legitimação das intervenções
expressas nos demais objetivos da entidade. O portal do Centro de Estudos Victor
Meyer, disponível on line, é estruturado de forma a articular os dois elementos - a
"recuperação" do passado e a intervenção no presente -, projetados a um só tempo em
direção ao futuro.
No "menu principal" do referido portal, encontra-se a opção "Projetos", que
reúne, sob o mesmo rótulo, informações sobre os projetos da entidade: a comemoração
pelos 50 anos da ORM-PO, a organização do acervo da Polop e a reedição de textos
integrantes do acervo, assim como a realização de seminários, palestras e cursos de
formação política. É interessante notar que, sobre esses últimos, nada consta, além da
manifestação do propósito de realizá-los.31 Estão também disponíveis no menu principal
do portal as opções "Links", com os contatos de entidades afins; "Mundos do Trabalho",
que contém informações sobre o movimento dos trabalhadores e suas organizações;
"Publicações", com a versão digital dos textos publicados pelo CVM; e "Debates", onde
se encontram reunidos textos de articulistas - de orientação "marxista" ou
"progressista", conforme expresso no portal - sobre temas tais como a crise mundial do
capitalismo, as eleições de 2010, o levante no Oriente Médio, a intervenção na Líbia e o
movimento Occupy Wall Street.
O portal também contém notícias sobre as lutas políticas e sobre o movimento de
trabalhadores, uma "agenda", com informes sobre os eventos referentes à temática, e
31

Eduardo Stotz - um dos articuladores do Centro de Estudos Victor Meyer, em entrevista concedida no
âmbito desta pesquisa - afirma que o CVM, como entidade, não atua na formação de quadros junto ao
movimento operário, e que este trabalho é feito por alguns de seus membros, individualmente.
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uma "loja virtual", onde estão disponíveis as publicações editadas pelo Centro de
Estudos. Merecem destaque, no portal, os textos produzidos por membros do CVM,
com análises políticas e balanços de conjuntura referentes à atualidade. Este parece ser o
principal campo de atuação política dos antigos militantes da OCML-PO reunidos no
CVM, que busca retomar, assim, por meio da produção intelectual, o esforço de
elaboração teórica reconhecido naquela organização por seus militantes e estudiosos.
Os artigos produzidos por membros do CVM e disponíveis no portal retomam,
muitas vezes, as formulações da Política Operária nos anos 1960 e 1970 - a tese da
"cooperação antagônica", que explicava a relação de forças entre os países imperialistas;
a defesa da organização independente dos trabalhadores, em oposição ao atrelamento
dos sindicatos ao Estado; e a luta contra os instrumentos de sustentação do Estado
burguês, entre outras -, mobilizadas agora como ferramentas para a compreensão da
conjuntura política atual. Em um dos artigos, sobre o julgamento do que ficaria
conhecido como "mensalão", Eduardo Stotz - em uma demonstração de como as teses
da Política Operária são atualizadas pelo CVM -, afirma que "apenas o surgimento de
um movimento operário independente e oposto à burguesia será capaz de enfrentar os
desafios da atual conjuntura, [...] para abrir de fato um novo capítulo em nossa história"
(STOTZ, 2012, p. 4). Buscando apontar suas referências teóricas, o autor inclui uma
remissiva - um link - a texto de Érico Sachs, também disponível no portal. 32
Esse uso do passado da Política Operária na atuação presente do CVM,
especialmente por meio dos balanços de conjuntura produzidos pelo Centro de Estudos,
é reconhecido por Stotz - que não reconhece, no entanto, o caráter militante dessa

32

Além das já mencionadas, o portal do CVM na internet abriga também uma seção intitulada "Acervos",
que organiza e disponibiliza representantes digitais de textos produzidos pela "Polop" em suas diferentes
"fases", por teóricos de referência ou membros de destaque na organização, e, ainda, textos sobre esses
militantes. Esta seção será retomada no terceiro capítulo da dissertação, que trata de produção do arquivo
histórico da Polop.
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atuação. Questionado, durante entrevista, se o CVM seria um retorno à militância, Stotz
afirma que "não", que o CVM,
como o próprio nome diz, é um centro de estudos e pesquisas. Ele visa
preservar, politicamente, a memória da Política Operária, algumas de
suas teses fundamentais. É isso o que os participantes do CVM se
dedicam a fazer, por meio de análises de conjuntura. Se você for
visitar o portal, você vai encontrar isso lá. A análise do julgamento do
Supremo Tribunal, do mensalão, se insere nessa ideia de que algumas
das teses são fundamentais, uma contribuição para a esquerda
brasileira [...]. Nosso papel é trazer à tona a importância dessas teses,
na medida em que a conjuntura nos aponte isso. É o que nós estamos
fazendo.33

Stotz afirma que o CVM não tem uma preocupação com a memória "no sentido
tradicional", mas sim com uma "memória ativa", uma preocupação
no sentido da atualidade ou não das teses. Então, quando a gente vai
ler um documento, a gente lê em dois sentidos: primeiro, ele está
marcado pela época em que ele foi produzido, mas tem algo que
ultrapassa aquela época. É esse algo que ultrapassa que nós estamos
chamando de atualidade das teses, porque tem a ver com um período
mais longo de luta, com as características do capitalismo no Brasil, do
Estado. É nesse sentido só que a gente fala de atualidade. Mas, mesmo
assim, atualidade significa que nós temos que submeter as teses à
crítica da realidade. Por isso a importância da análise de conjuntura.
[...] Ela [a atualidade das teses da Política Operária] não pode ser
autoproclamada, ela tem que ser submetida, como nós fizemos no
passado, o tempo todo.34

Para além da validação e propagação das teses da Política Operária, por meio de
análises e balanços de conjuntura, o CVM mobiliza outros recursos no sentido da
"recuperação e preservação da memória das lutas operárias e da esquerda revolucionária
no Brasil" - atividades que se traduzem, de fato, em um esforço pela construção da
memória da Polop. A articulação com centros de documentação e com o Arquivo
Nacional, visando à conformação de um patrimônio documental da organização,
constitui-se em um importante investimento, embora não seja o único.

33
34

Entrevista concedida por Eduardo Stotz à autora em 23 de novembro de 2012.
Entrevista concedida por Eduardo Stotz à autora em 23 de novembro de 2012.
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O Centro de Estudos Victor Meyer é responsável também pela publicação, em
formato de livro, de textos produzidos por militantes da Polop, ou ainda sobre a
organização. De 2009, quando o CVM é criado, até 2012, foram publicados seis títulos disponíveis na "loja virtual" do CVM 35 -, a saber: Polop: uma trajetória de luta pela
organização independente da classe operária no Brasil; Conquistas e impasses do
socialismo: seleção de textos inscritos na tradição da Organização Revolucionária
Marxista - Política Operária; Sobre o fascismo (Coleção Marxismo Militante, v. 1);
Curso básico da ORM-PO (Coleção Marxismo Militante, v. 2); Marxismo e luta de
classes (Coleção Marxismo Militante, v. 3); A transição para o poder na tradição
marxista: seleção de textos marxistas (Coleção Marxismo Militante, v. 4). Os volumes
5 e 6 da coleção Marxismo Militante estavam previstos para serem lançados ainda em
2012.36
om a publica o desses livros, o

busca difundir as concep es te ricas e

práticas da organiza o, com o ob etivo de, nas palavras dos articuladores do entro de
studos, levar aos militantes da atualidade as e peri ncias e as refle

es te ricas

daqueles que, ao longo dos tempos, construíram a luta dos trabalhadores pela sua
emancipa o".37
Uma outra atividade do CVM voltada à produção e difusão da memória da Polop
é a gravação de depoimentos de ex-militantes. De acordo com Eduardo Stotz, em
entrevista aos técnicos do Arquivo Nacional, a cessão de direitos pelos depoentes é feita
em nome do Centro de Estudos Victor Meyer, e os registros dos depoimentos, em áudio,
35

Disponível em: <
http://www.centrovictormeyer.org.br/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 >.
Acesso em: 25 jul. 2012.
36
Disponível em: <
http://www.centrovictormeyer.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=97:colecaomarxismo-militante&catid=34:projetos&Itemid=58 >. Acesso em: 25 jul. 2012.
37
Disponível em: <
http://www.centrovictormeyer.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=97:colecaomarxismo-militante&catid=34:projetos&Itemid=58 >. Acesso em: 25 jul. 2012.

72

deverão, futuramente, ser transferidos às entidades custodiadoras do arquivo da Polop,
para serem consultados por pesquisadores. 38 Questionado sobre a dinâmica segundo a
qual os depoimentos são concedidos, Stotz afirma:
no início a gente pede que a pessoa fale como se tornou militante, que
fale um pouco de sua história de vida pessoal e como chegou a
militante; depois, na militância, que dê ênfase à sua atuação naquela
atividade que exerceu por um período mais amplo; e, depois, que faça
uma avaliação dessa militância, se ele percebe que o legado
permanece ou não, e por que, e tal. Mas à medida em que a pessoa vai
falando, os outros que compartilharam os mesmos ideais ou às vezes
até trabalharam juntos colocam questões ou dizem 'não, isso não foi
assim, foi assado'. A memória, também, é... Já se vão quantos anos,
não é? Se você pensar que estamos nos anos 2000, estamos falando de
um período que começou lá em 67, para esse grupo. 39

É interessante perceber, na fala de Stotz, como a tarefa de construção da
memória da Polop, ao mesmo tempo em que resulta da articulação dos antigos
militantes, contribui para reforçar uma identidade desse grupo. Nas palavras de Stotz,
"para poder constituir o acervo a gente praticamente tem que refazer um pouco a
história também, e os contatos, e o afeto que ficou, [...] o companheirismo, um pouco
dos sonhos também". 40
O grupo se dedica ainda a organizar eventos e debates públicos, como estratégia
que se soma ao esforço de construção da memória e de difusão do "legado histórico" da
organização. A seguir, ressalta-se a realização de um evento específico - o seminário
"Importância da Polop na história contemporânea do Brasil", buscando compreender
como se articulam as noções de memória, patrimônio e "legado".

38

O registro audiovisual do depoimento, concedido em 17 de setembro de 2009 por Eduardo Stotz, é
referenciado no processo administrativo n. 00320.000382/2009-03, que registra a entrada do arquivo
Política Operária no Arquivo Nacional. As citações seguintes foram extraídas do mesmo depoimento.
39
Arquivo Nacional, processo n. 00320.000382/2009-03, depoimento concedido por Eduardo Stotz em 17
de setembro de 2009.
40
Arquivo Nacional, processo n. 00320.000382/2009-03, depoimento concedido por Eduardo Stotz em 17
de setembro de 2009.
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Seminário "Importância da Polop na história contemporânea do Brasil"
Neste ponto, busca-se analisar um evento promovido pelo CVM, com o apoio do
Arquivo Nacional (AN) e do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (19641985) - Memórias Reveladas, ocorrido no dia 31 de março de 2011, na sede do Arquivo
Nacional, no Rio de Janeiro, como parte das comemorações pelo cinquentenário da
Polop. Trata-se do Seminário "Importância da Polop na história contemporânea do
Brasil", que reuniu ex-militantes não apenas da Polop, mas também de outras
organizações de esquerda, além de estudantes, professores e demais interessados no
tema. O fato de um evento dessa natureza ter sido realizado na sede do Arquivo
Nacional, entidade custodiadora de parcela do arquivo da Polop e principal instituição
arquivística em âmbito nacional, não deve ser desconsiderado.
Para os organizadores do seminário, este evento significou não apenas um
"resgate histórico" das formulações teóricas e práticas da Polop, mas também uma
"intervenção política" no presente. Assim, a memória do passado da Polop, que vem
sendo construída por seus ex-militantes, é articulada em função de questões políticas
que marcam o tempo presente. Interessa especialmente, neste trabalho, entender como
essa construção ocorre, por meio de quais mecanismos, quais as ênfases e quais os
esquecimentos, os silêncios, elaborados hoje em relação ao passado da organização.
Essa dinâmica entre passado e presente, colocada de maneira recorrente pelos estudos
que articulam história e memória, evidencia-se também nas comunicações apresentadas
durante o referido seminário - evento que se constitui, assim, em objeto capaz de
contribuir para a compreensão do processo de construção de discursos memoriais.
O seminário "Importância da Polop na história contemporânea do Brasil"
aconteceu durante a manhã e a tarde do dia 31 de março de 2011, no auditório do
Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, tendo sido encerrado com o lançamento de mais
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um livro integrante da série de publicações organizadas pelo CVM, intitulado Conquista
e impasses do socialismo: seleção de textos inscritos na tradição da Organização
Revolucionária Marxista - Política Operária.
O seminário promovido pelo CVM teve como coordenador e como palestrantes,
com apenas uma exceção, ex-militantes da Polop membros do CVM. O evento foi
coordenado por Eduardo Stotz, sociólogo, professor da Escola Nacional de Saúde
Pública (ENSP/ Fiocruz), e contou com as palestras de Ceici Kameyama, engenheiro,
Eliza Tieko Yonezo, diretora do CVM, Sérgio Antão Paiva, engenheiro, e - exceção no
rol de ex-militantes - Eurelino Coelho, historiador e professor da Universidade Estadual
de Feira de Santana (UEFS), responsável pela organização da parcela do arquivo da
Polop que se encontra sob custódia do Laboratório de História e Memória da Esquerda e
das Lutas Sociais (Labelu), da UEFS. Os ex-militantes Emir Sader, professor da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Flavio Koutzii, coordenador de
assessoramento superior do governo do estado do Rio Grande do Sul, que também
profeririam palestras, não puderam comparecer.
A sessão de abertura do evento contou com a participação do diretor-geral do
Arquivo Nacional e também coordenador do Memórias Reveladas, Jaime Antunes da
Silva, bem como da diretora do CVM, Elisa Tieko Yonezo. Ambos apontaram, em suas
falas, que a parceria estabelecida entre as referidas instituições, visando à realização do
seminário, teve origem no contexto das negociações para a transferência de parcela do
acervo da Polop ao Arquivo Nacional, o que também foi mencionado pelo coordenador
do seminário, Eduardo Stotz. Percebe-se, nessas falas, o elo entre memória, patrimônio
documental e luta contemporânea por direitos de reparação - ainda que simbólicos,
representados pela possibilidade mesma de emergência dessas memórias que estiveram,
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nas palavras de Yonezo, "à margem da história, apesar da abertura política". 41 Nas
palavras do diretor do Arquivo Nacional, a justificativa para a realização do seminário
na sede da instituição parece residir justamente na questão do patrimônio documental:
é importante ressaltar que hoje faremos um balanço da vida e da
trajetória da Polop, mas da mesma forma em que cria-se o
compromisso dos seus ex-integrantes e herdeiros intelectuais com a
preservação da história da organização, que é também um
compromisso com a causa do patrimônio documental nacional. Esta a causa do patrimônio documental nacional - é talvez a mais jovem
bandeira de luta da Polop, e por essa razão o Arquivo Nacional não
poderia deixar de congratular-se com o Centro de Estudos Victor
Meyer, seus membros e diretoria, por combaterem mais esse bom
combate.

Percebe-se que a realização do seminário - por meio da parceria entre Arquivo
Nacional e Memórias Reveladas, por um lado, e Centro de Estudos Victor Meyer, por
outro - parece promover uma legitimação recíproca dos interesses das instituições
envolvidas: em relação às primeiras, fica reforçada a intenção de atuarem como polo
catalisador de iniciativas voltadas à difusão das memórias das lutas políticas travadas no
país entre os anos de 1964 e 1985; em relação ao CVM, a articulação com o Arquivo
Nacional confere visibilidade e agrega valor ao "legado" que buscam "preservar".
Yonezo, no entanto, vai além da questão do patrimônio. Para ela, o trabalho feito
pelo AN e pelo Memórias Reveladas - que possibilita a divulgação dos acervos daqueles
que estiveram "do outro lado" da história, na luta pelo socialismo e contra o regime
militar - representa apenas um "meio ajuste de contas", ajuste que teria no julgamento
dos torturadores um passo importante no sentido da "justiça em relação aos assassinados
e desaparecidos, a suas famílias e à cidadania brasileira".
O contexto político do tempo presente - do qual se destacam não apenas a luta
pelos direitos de reparação às vítimas do regime militar e a seus familiares, mas também
o cenário político-partidário atual do país e a situação do movimento dos trabalhadores 41

As transcrições das falas proferidas durante o seminário foram feitas a partir da gravação do evento, que
integra o acervo do Arquivo Nacional.
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é evocado, em grande parte das falas, como a justificativa principal do trabalho de
difusão da memória das lutas travadas pela Polop, feito pelos ex-militantes da
organização. Durante o seminário, foi distribuída aos presentes uma cópia do texto "O
nome e um programa", publicado no primeiro número do jornal Política Operária, em
janeiro de 1962, contendo o programa político da Polop. As teses ali apresentadas são
vistas como portadoras de questões ainda hoje pertinentes, e que por essa razão
deveriam ser lembradas e discutidas.
Os pontos principais do programa da Polop na época de sua criação poderiam ser
sintetizados nas seguintes diretrizes: renovação da esquerda no país; fim dos
mecanismos de vinculação dos sindicatos ao Estado; formação de um partido
efetivamente de trabalhadores, a partir da tomada de consciência de classe;
independência da classe operária em relação aos interesses burgueses e imperialistas;
aplicação criativa da teoria marxista à realidade brasileira, sem importação de modelos
revolucionários estrangeiros; luta pelo socialismo como única resposta possível aos
problemas do país.
As falas do seminário buscam destacar as "inovações teóricas" propostas pela
Polop no âmbito da esquerda brasileira, que teriam se difundido pelas organizações que
a sucederam, chegando aos dias atuais. Uma dessas inovações seria a ênfase no caráter
socialista da revolução, em oposição às concepções difundidas no início dos anos 1960
pelo principal partido de esquerda no país, o PCB - para quem a revolução burguesa
apresentava-se como uma "etapa" necessária à socialista, já que o país teria ainda restos
feudais ou semifeudais a serem superados. A tese da Polop a respeito do caráter
socialista da revolução teria sido vitoriosa, na medida em que, hoje, de acordo com um
dos palestrantes, apresenta-se quase como um consenso entre os partidos de esquerda,
tais como o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), o Partido
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Socialismo e Liberdade (PSOL), o próprio PCB, que teria feito uma reavaliação de suas
concepções, e, nos primeiros anos de sua existência, também o PT - onde a questão do
socialismo teria se "diluído" no decorrer da trajetória do partido.
O abandono da tese da revolução socialista como diretriz de ação, e a adoção de
uma perspectiva "reformista" por parte do PT, teriam levado o partido a reproduzir
mecanismos de ação característicos dos partidos de esquerda do período pré-1964,
fundamentados na cooperação entre trabalhadores e Estado visando à reforma deste e,
por esse caminho, à solução dos conflitos no país. Pela lógica desse discurso, o PT teria
"fracassado" na tentativa de solucionar esses conflitos exatamente quando fez a opção
pela institucionalização, distanciando-se da perspectiva revolucionária.
As transformações pelas quais passou o PT nos mais de 30 anos decorridos
desde sua fundação, em 1980, parecem importantes para se compreender o que vem
sendo defendido pelos ex-militantes da Polop como a "atualidade" das concepções
teóricas e práticas da organização. Nesse sentido, é preciso lembrar que a OCML-PO foi
extinta no início da década de 1980 com a adesão de seus militantes ao PT, acreditando
que o partido, ainda que possuindo limitações, poderia servir como canal de
mobilização e conscientização das massas trabalhadoras no caminho para a revolução.42
Uma vitória da frente "eleitoral" no interior das correntes que marcavam o PT no seu
momento inicial, em detrimento das correntes mais voltadas à mobilização social e à
luta pela independência dos sindicatos em relação ao Estado e pelo socialismo, teria
resultado em um contexto no qual as concepções políticas da Polop voltam a ser
afirmadas como portadoras de significado e validade para as discussões no campo das
esquerdas no país.

42

Essa concepção já se encontra presente em um texto de 1983 - "O PT e o partido revolucionário" -, de
autoria de Ernesto Martins, pseudônimo de Érico Sachs, membro da Polop e principal referência teórica
dos militantes da organização (CENTRO DE ESTUDOS VICTOR MEYER, 2009, p. 253-258).
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Um ex-militante da Polop presente no auditório em que se realizou o seminário,
afirmou durante o debate, em uma indicação do que seria essa "atualidade" das teses da
organização diante dos rumos tomados pelo PT:
O PT não é mais o PT que eu ajudei a fundar, e que outros
companheiros ajudaram a fundar. [...] Qual é a relação do movimento
de massas com o governo? Quando chega no governo, o que
acontece? Hoje, grande parte do movimento sindical virou, de novo,
correia de transmissão da política do governo, como era antes de
[19]64. [...] Quando chega no poder, o que é que faz? Destrói a
máquina do Estado? Ou você se absorve pela máquina do Estado? [...]
A Polop mantém sua atualidade porque a gente pode trazê-la para
esses desafios atuais.

Na memória da Polop que vem sendo construída por seus antigos militantes, o
Partidos dos Trabalhadores é visto como tendo se "desviado" da história que a ele
estaria reservada, o que justificaria a própria retomada dessa memória - entendida assim
como "resgate" de proposições que guardariam ainda alguma "novidade", porque não
experimentadas de fato. No "desvio" do PT, teria sido abandonada a perspectiva "nova"
que se abria em 1980, de um partido constituído e dirigido efetivamente por
trabalhadores, destinado a implantar o socialismo no país.
Ainda que seja necessário um maior investimento na pesquisa acerca da
participação desses ex-militantes da Polop no Partido dos Trabalhadores - quando
aderiram, qual a participação efetiva que tiveram, quando se desvincularam -, parece
evidente que a trajetória do partido é apontada pelos ex-militantes como razão que
justifica, hoje, a sua "intervenção". A opção do PT pela institucionalização, em
detrimento das ações pela via das lutas e movimentos sociais - opção vista por
partidários de forma positiva, como sinal da adesão do partido ao jogo democrático -,
aparece de forma negativa no discurso dos ex-militantes da Polop, como um erro
estratégico que, em última instância, corrobora o movimento pela retomada, hoje, das
teses formuladas pela organização ainda nos anos 1960.
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Alguns presentes no seminário chegaram a sugerir a recriação da Polop. Foram
feitos questionamentos tais como: "a Polop é, ainda hoje em dia, um instrumento para se
chegar ao socialismo?", ou "vamos trabalhar no sentido de reerguer uma nova
organização?". Essa questão não está colocada pelo grupo de ex-militantes articulados
em torno do CVM e responsável pela promoção do seminário, e um dos palestrantes,
Ceici Kameyama, chega a afirmar: "em algumas falas, foi levantado o papel da Polop
hoje, mas a Polop não existe mais como organização; as ideias levantadas pela Polop
podem ser aproveitadas, mas como organização não existe mais". Apesar disso, parece
consenso entre os ex-militantes presentes no evento que, ainda que não exista
formalmente e que não seja recriada, "a Política Operária ainda tem um papel".
A memória da Polop, assim, não é articulada apenas no sentido de conferir a
importância devida às ações das quais participou no passado. A memória é, nesse e em
outros casos, "militante", articulada também em função do presente e do futuro. Isso é
mesmo afirmado por um dos ex-militantes da organização presentes ao evento: "o
principal que a gente vai tirar daqui, desse excelente seminário, é em relação ao futuro,
ao presente e ao futuro".
As avaliações feitas no presente - ou, pelo menos, a posteriori - a respeito das
ações da Polop parecem justificar, também, algumas "lacunas" na memória da
organização que vem sendo articulada por uma parte de seus ex-militantes. Uma dessas
lacunas poderia ser percebida, por exemplo, na quase ausência de referências à inclusão
da luta armada no conjunto de concepções estratégicas e táticas da Polop - ainda que
essa inclusão tenha se dado de forma mais expressiva no campo teórico.43 Durante o
seminário, apenas um dos palestrantes fez menção a esse ponto - e durante o debate, não

43

É preciso lembrar que a defesa da luta armada estava presente inclusive no Programa Socialista para o
Brasil, principal documento programático da organização.
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em sua fala principal. Kameyama, ao fazer referência à influência, no Brasil, do método
de guerrilha adotado na revolução cubana, afirma:
houve uma influência muito grande de Cuba nos grupos armados que
surgiram aqui no país. E a Polop tinha uma formulação que incluía a
luta armada - era a luta armada combinada com a organização dos
trabalhadores, [...] aquela formulação de que o foco revolucionário, o
foco de guerrilhas, pode ser um catalisador de uma insurreição.

A autocrítica quanto à hesitação da Polop em condenar, de forma mais
contundente, a luta armada e as organizações "militaristas", chegando, ao contrário, a
"flertar" com essa estratégia, parece conduzir a um relativo silêncio em relação ao tema.
Kameyama continua sua fala, dizendo que "isso aí [a luta armada], fazendo uma
avaliação posterior, pode-se ver que estava exagerado. Olhando posteriormente é fácil
fazer essa avaliação, mas na época o ambiente que existia dentro da esquerda dificultava
muito uma avaliação objetiva".
Quando perguntado por um dos presentes sobre a participação da Polop na
instalação de um foco de guerrilha em Caparaó, Kameyama reconhece que "a Polop
estava envolvida; não era a força majoritária, mas tinha um pé dentro". No entanto, essa
não é uma questão integrante do conjunto de concepções teóricas e práticas da Polop
que vem sendo trazido para o debate atual.
Outra questão que parece não merecer espaço de destaque na tarefa de
construção da memória da Polop diz respeito à participação de seus militantes no
Partido Operário Comunista (POC), entre os anos de 1968 e 1970, período em que a
ORM-PO já não existia - dispersada em organizações diversas, sendo o POC uma delas
- e a OCML-PO ainda não havia sido criada. Mesmo integrando o discurso memorial
que se refere a uma trajetória relativamente linear da Polop - iniciada em 1961,
perdurando até 1985 -, a atuação no POC não ganha espaço relevante nesse discurso. O
pouco destaque conferido à militância no Partido Operário Comunista talvez possa ser
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entendido a partir do balanço crítico feito posteriormente ao ano de 1970, que colocaria
essa experiência em uma situação de conflito com determinadas concepções da
organização que, ao contrário, vêm sendo destacadas.
A concepção estratégica da Polop que ganha destaque no discurso atual é a que
coloca a organização como tendo estado voltada para a formação de quadros junto ao
operariado, visando à criação das condições de emergência de um partido da classe
operária - concepção baseada na ideia de que um partido só poderia ser, de fato,
revolucionário, se formado efetivamente pelos trabalhadores. De acordo com um dos
palestrantes, "não se poderia chamar de partido uma organização que não tivesse uma
raiz forte entre o operariado, que não aglutinasse entre seus quadros a vanguarda do
operariado".
Essa concepção, no entanto, não parece contemplada com a criação do POC. O
texto "Por uma prática partidária", elaborado por membros do POC em junho de 1968, a
respeito dos problemas de sua atuação enquanto estrutura partidária, evidencia que as
"raízes" na classe operária não estavam, então, criadas, e que o trabalho de formação de
quadros junto ao operariado deveria ser tratado como uma das preocupações principais
do partido. No que tange ao trabalho junto ao movimento operário, o texto se refere às
"dificuldades [...] que se ligam à primeira fase de qualquer organização revolucionária
que é obrigada a penetrar no proletariado de fora para dentro" (REIS; SÁ, 2006, p. 233,
grifos nossos).
Apesar de ORM-PO e POC, nesse sentido, possuírem objetivos semelhantes, a
adoção de uma estrutura partidária merece atenção como traço distintivo entre as duas
organizações. É preciso, certamente, aprofundar a investigação, mas deve-se considerar
a hipótese de que o balanço crítico dessa opção pela formação de um partido ainda sem
vínculos profundos com o operariado - balanço feito a posteriori e incorporado à
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memória da Polop - possa contribuir para a compreensão do pouco espaço ocupado por
essa "fase" da organização (1968-1970) no discurso memorial referente à sua trajetória
(1961-1985), que vem sendo construído pelo grupo articulado em torno do CVM.

As reflexões propostas têm como objetivo apontar questões que permitam pensar
como se constroem os discursos de memória, bem como os mecanismos que se
articulam com vistas à formação de um "legado" - noção, de acordo com Heymann
(2005, p.4), "necessariamente referida ao passado, à biografia e à história, ao mesmo
tempo em que projetada para o futuro".
No caso da memória e do "legado" da Polop que vêm sendo constituídos por
parte de alguns de seus antigos militantes, aparecem como estratégias importantes, entre
outras, a difusão de textos produzidos pela organização, e a realização de eventos
públicos voltados à comemoração de sua existência, ações e importância. Se os autores
desse projeto memorial, tal como apontado no decorrer do trabalho, acreditam que sua
atuação busca promover não apenas um "resgate" do passado da organização, mas
também uma intervenção no presente e com vistas ao futuro, deve-se pensar em que
medida a memória é capaz de conferir legitimidade a essa intervenção.
A produção de um arquivo histórico da Política Operária - que resulta na
constituição de novas fontes para a pesquisa - ganha destaque nesse contexto, por seu
potencial impacto no campo dos debates historiográficos. O processo de produção desse
arquivo, que será analisado no capítulo seguinte, vincula-se também às comemorações
pelo cinquentenário de fundação da ORM-PO, vínculo expresso no Projeto 50 anos da
ORM - Política Operária: organização dos acervos e divulgação ao público,
apresentado pelo CVM ao Arquivo Nacional (AN) em outubro de 2009, como parte das
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negociações que visavam à transferência de documentos da Política Operária ao AN. 44
O projeto, que propõe ações voltadas à organização e à difusão do arquivo da Política
Operária - disperso em instituições arquivísticas e centros de documentação em quatro
estados do país -, afirma a convergência dessas propostas com aquelas preconizadas
pelo Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias
Reveladas, fornecendo indícios da aproximação, naquele momento, entre essas
entidades:
Recuperar os acervos de documentos elaborados ao longo da sua
história, disponibilizá-los em arquivos de acesso público, publicar na
forma de livros os documentos principais e resgatar o papel que a
Organização desempenhou nas lutas sociais do país - eis as tarefas
colocadas.
Esta orientação é convergente com os objetivos do Centro de
Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985), coordenado
pelo Arquivo Nacional, de promover amplo acesso às fontes de
informação e conhecimento sobre a repressão e a resistência à ditadura
militar no Brasil, estimular pesquisas baseadas em fontes primárias e
de contribuir para o debate acadêmico e político sobre o período [...].45

Busca-se, a seguir, problematizar a produção desse arquivo, desnaturalizando
sua existência. O arquivo é visto como parte de um projeto memorial mais amplo,
levado a efeito por seus produtores, e inserido em um contexto no qual emergem
políticas públicas voltadas à reconstrução da memória nacional acerca das lutas políticas
travadas no país no período da ditadura. Entender em que medida esses elementos se
relacionam, e como o arquivo pode servir como instrumento de construção de
memórias, constituem-se nos objetivos principais do capítulo que se segue.

44

O projeto foi entregue aos técnicos do Arquivo Nacional por membros do CVM, presencialmente e via
mensagem eletrônica, em 19 de outubro de 2009. A mensagem enviada e o projeto, entre outros
documentos, integram o processo administrativo n. 00320.000382/2009-03, do Arquivo Nacional, que
registra a entrada do arquivo Política Operária na instituição.
45
CENTRO DE ESTUDOS VICTOR MEYER. Projeto 50 anos da ORM - Política Operária:
organização dos acervos e divulgação ao público. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: 2009. p. 7.
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Capítulo 3
O arquivo da Organização Política Operária (Polop)

Pretende-se, neste capítulo, empreender uma análise do que vem sendo
considerado o "arquivo da Polop", relacionando-o ao processo de construção da
memória da organização. Entendido, segundo membros do Centro de Estudos Victor
Meyer (CVM), como um conjunto composto por distintas parcelas de documentos,
dispersas geograficamente pelos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São
Paulo, o arquivo resulta da ação dos antigos militantes da Política Operária empenhados
em reunir documentos da organização e fazê-los ingressar em instituições - arquivos e
centros de documentação - de acesso público.
Sem naturalizar o atributo de unidade que vem sendo conferido pelo CVM a esse
arquivo, o trabalho busca evidenciar o quão diversas são as procedências desses
conjuntos documentais entendidos pelo grupo de ex-militantes como "parcelas" de um
arquivo único, que teria sido desmembrado ao longo dos anos, e, recentemente,
reunificado. Não se trata de afirmar o contrário, que essas "parcelas" deveriam ser
entendidas como arquivos distintos, ainda que relacionados. O que se pretende é colocar
em questão o processo de produção dos arquivos, buscando apontar que sua unidade entre outros aspectos - não deve ser vista como um dado, mas sim, muitas vezes, como
o resultado de um esforço dos produtores em construí-la, não raro com o apoio explícito ou silenciado - das instituições de guarda.
Nesta pesquisa, privilegiou-se a parcela do arquivo da Polop que se encontra sob
custódia do Arquivo Nacional. 46 Busca-se, aqui, entender como se formou esse conjunto

46

O prazo de execução do trabalho, assim como a distância de parte das instituições custodiadoras,
inviabilizaram a extensão da pesquisa a todas as parcelas que compõem o arquivo da Polop. A escolha da
parcela sob custódia do Arquivo Nacional se deu não apenas pela localização física da instituição - na
cidade do Rio de Janeiro - e por meu envolvimento profissional com a documentação da Polop ali
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documental doado ao Arquivo Nacional em 2010, qual o seu lugar no projeto memorial
dos antigos militantes da Polop, em que medida e de que maneira a instituição
custodiadora - no caso, o Arquivo Nacional - exerce influência na conformação dessas
fontes históricas e, ainda, como a produção dessas fontes se relaciona com as políticas
públicas de memória, com destaque para o papel do Centro de Referência das Lutas
Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas nesse processo.
Nesse movimento analítico, busca-se enfatizar o lugar dos arquivos enquanto
produtos nos quais se entrecruzam subjetividades, interesses e práticas sociais diversas.
Conforme sugerido por Heymann (2012, p. 20), ressalta-se também aqui "a perspectiva
que conecta os arquivos a estruturas sociais mais amplas, embasando o questionamento
da imagem que os associa a repositórios inertes de informações e 'verdades'".
É preciso reconhecer que não apenas no ambiente privado - no caso, aquele sob
domínio dos antigos militantes da Polop - ocorrem ações que determinam a produção
dos arquivos e a conformação das fontes históricas. Tais ações também acontecem no
ambiente público, sob controle das instituições que custodiam essas fontes,
presumidamente marcado por rotinas e procedimentos de natureza técnica, e protegidos,
portanto, das intervenções personalistas verificadas no ambiente privado. Heymann
(1997) chama atenção para esse ponto, analisando o papel dos profissionais envolvidos
no trabalho de organização e disponibilização das fontes aos pesquisadores:
Analisemos mais detidamente o papel do documentalista na
"produção" do arquivo enquanto fonte. Queremos ressaltar o caráter e
a profundidade da sua ingerência neste processo e perceber em que
medida atua no cruzamento de subjetividades que caracteriza a
utilização do material de arquivo e, nesse processo, influencia a
construção da narrativa histórica. Somada à intervenção de herdeiros e
secretários, a do arquivista compõe um plano de subjetividades
intermediárias entre aquela que norteou a acumulação do titular e
aquela do pesquisador que vai construir o discurso histórico/ científico
a partir dos "fragmentos" que compõem o arquivo. No seu caso, no
depositada - como técnica da instituição -, mas principalmente pela importância do Arquivo Nacional e
pela chancela que a instituição concede aos arquivos privados que custodia, integrados assim ao rol do
patrimônio documental da nação.
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entanto, trata-se de uma subjetividade submetida à pragmática que
orienta o trabalho arquivístico, mais silenciosa mas nem por isso
menos efetiva. Melhor seria falar de um plano invisível de
subjetividade e intervenção, na medida em que não se revela,
ocupando um espaço de sombra. É ofuscado, de um lado, pela
materialidade do arquivo, indissociavelmente vinculado ao titular de
quem empresta o nome e, de outro, pela obra produzida a partir das
fontes, cuja autoria é igualmente reconhecida.
[...] o documentalista exerce um papel preponderante na constituição
das fontes documentais, na passagem do que são fragmentos de
memória ao que é, ou será, história. (HEYMANN, 1997, p. 49-51)

Sob essa perspectiva, o trabalho busca apontar como, no caso específico do
"arquivo da Polop" sob custódia do Arquivo Nacional, acontece essa intervenção
conformadora das fontes históricas, não apenas por parte do grupo de antigos militantes
reunidos em torno do CVM, mas também por parte da instituição responsável pela
guarda, organização e difusão desse arquivo. Isso significa tomar o arquivo menos
como fonte e mais como objeto da investigação, como "campo da atividade
etnográfica", tal como proposto por Cunha (2004, p. 293) no âmbito da antropologia. A
autora coloca os arquivos como importante objeto de interesse da prática profissional do
antropólogo, em oposição ao lugar pouco privilegiado que durante muito tempo
ocuparam no seio da disciplina, enquanto objeto potencialmente capaz de servir à
construção do conhecimento antropológico. Cunha (2004) ressalta que os arquivos não
são dados da realidade, mas produtos conformados pela ação de pessoas, grupos sociais
e instituições, capazes portanto de servir como objeto de estudo das condições e
contextos de produção das narrativas e interpretações sociais. Segundo a autora:
Nos últimos anos, além de historiadores e arquivistas, antropólogos
têm se voltado para os arquivos como objeto de interesse, vistos como
produtores de conhecimentos. Não preservam segredos, vestígios,
eventos e passados, mas abrigam marcas e inscrições a partir das quais
devem ser eles próprios interpretados. Sinalizam, portanto,
temporalidades múltiplas inscritas em eventos e estruturas sociais
transformados em narrativas subsumidas à cronologia da história por
meio de artifícios classificatórios. Tais tentativas de inscrever evento e
estrutura na topografia dos arquivos implicam procedimentos
constantes de transformação. Os arquivos tornaram-se então territórios
onde a história não é buscada, mas contestada, uma vez que
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constituem loci nos quais outras historicidades são suprimidas
(Comaroff e Comaroff 1992; Hamilton et alii 2002; Price 1983;
Steedman 2002; Stoler 2002). Assim, o caráter artificial, polifônico e
contingente das informações contidas nos arquivos - bem como as
modalidades de uso e leituras que ensejam - têm sido repensados
(Davis 1987; Farge 1989; Ginzburg 1991). Diferentes análises e
perspectivas em torno do uso e natureza dos acervos arquivísticos
convergem em uma mesma preocupação: é preciso conceber os
conhecimentos que compõem os arquivos como um sistema de
enunciados, verdades parciais, interpretações histórica e culturalmente
constituídas — sujeitas à leitura e novas interpretações (Foucault
1986:149). (CUNHA, 2004, p. 292)

Tomando por base as premissas expressas por Heymann (1997; 2012) e Cunha
(2004) - ou seja, entendendo os arquivos enquanto "artefatos" política, social e
culturalmente produzidos, a partir de múltiplos contextos e agentes, e não como
"repositórios inertes de informações e 'verdades'", tal como mencionado anteriormente , busca-se, a seguir, reunir elementos que permitam pensar como e em que medida o
caso da produção do "arquivo da Polop" pode ser entendido sob essa perspectiva.

A construção das "parcelas" do arquivo
Em abril de 2010, o Arquivo Nacional (AN) recebeu, por doação de antigos
militantes, uma parcela do arquivo da Política Operária (Polop). Esta parcela recebeu,
na instituição, o título "Fundo Política Operária", passando a integrar o Sistema de
Informações do Arquivo Nacional (Sian) e o Banco de Dados Memórias Reveladas,
disponíveis on line. Ambos registram, desde então, informações sobre o referido
conjunto documental, incluindo menção à existência de outras parcelas do fundo em
arquivos e centros de documentação pelo país - segundo consta nas descrições
disponíveis no Sian/ AN e no Banco de Dados Memórias Reveladas, "o acervo
produzido pela POLOP encontrava-se em 2009 distribuído por diversas localidades".47

47

A menção à existência de outras parcelas do acervo da Política Operária consta no item "Especificação
da história arquivística", tanto no Sian quanto no Banco de Dados Memórias Reveladas (grifos nossos).
Disponível em:
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Tal informação tem como objetivo auxiliar o trabalho dos pesquisadores,
alertando-os para a existência, em instituições distintas, de conjuntos documentais
relacionados e complementares àquele, sob custódia do AN e também incluído no
Memórias Reveladas. No entanto, não se deve perder de vista que, em última instância,
esse "alerta", tal como é feito, acaba por reproduzir a ideia de que se trata de um único
arquivo, ecoando portanto o discurso militante difundido pelo Centro de Estudos Victor
Meyer (CVM).48
Antes de retomar a reflexão sobre o papel das instituições custodiadoras na
produção das fontes históricas, é preciso entender como se deu a produção do arquivo
da Polop, tomado aqui como um estudo de caso. O contato inicial dos antigos militantes
da Política Operária - representados pelo Centro de Estudos Victor Meyer (CVM) - com
o AN foi feito em setembro de 2009. De acordo com a "Nota Técnica" elaborada pelo
Arquivo Nacional no mês seguinte, o diretor-geral e a coordenadora-geral de
Processamento e Preservação do Acervo do AN receberam a visita de Eduardo Stotz e
Samuel Warth, membros do CVM, no dia quatro de setembro de 2009, ocasião em que
estes "forneceram informações sobre o acervo da organização política Polop (Política
Operária) e solicitaram assistência técnica do Arquivo Nacional para a organização do
mesmo".49

<http://www.an.gov.br/sian/Multinivel/Exibe_Pesquisa.asp?v_CodReferencia_ID=1030825&origem=1>;
<http://www.an.gov.br/mr/Multinivel/Exibe_Pesquisa.asp?v_CodReferencia_ID=58941>. Acesso em: 17
jan. 2013.
48
Interessante verificar como o AN contribui para reproduzir também o discurso do CVM relativo à
trajetória da Polop. No item da descrição intitulado "História administrativa/ biografia", no qual constam
informações referentes à trajetória dos titulares dos arquivos, o AN sequer diferencia o que seriam os
distintos "períodos" ou "fases" da organização - ORM-PO (1961-1967), POC (1968-1970) e OCML-PO
(1970-1985) -, tratando da "Política Operária (Polop)", simplesmente, como uma organização criada em
1961 e extinta em 1985. Disponível em:
<http://www.an.gov.br/sian/Multinivel/Exibe_Pesquisa.asp?v_CodReferencia_ID=1030825&origem=1>;
<http://www.an.gov.br/mr/Multinivel/Exibe_Pesquisa.asp?v_CodReferencia_ID=58941>. Acesso em: 24
mar. 2013.
49
A "Nota Técnica", de 05/10/2009, dá início ao processo administrativo n. 00320.000382/2009-03, do
Arquivo Nacional, que registra a entrada do fundo Política Operária na instituição. O processo foi aberto
em 06/10/2009, tendo como "interessado" o Centro de Estudos Victor Meyer e, como assunto, a
"assistência técnica [para] organização do acervo da Organização 'Política Operária - Polop'". Parte das
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O contato inicial, assim, visava não exatamente à doação de documentos - que
acabaria ocorrendo em abril do ano seguinte, como resultado das negociações
estabelecidas entre AN e CVM -, mas ao estabelecimento de um convênio por meio do
qual o AN prestasse assistência técnica ao tratamento do acervo da Polop. Conscientes
da dispersão geográfica do acervo, os antigos militantes da organização pretendiam
desenvolver uma metodologia capaz de identificar e descrever os documentos de forma
integrada, de modo a conferir uma visão de conjunto a essa documentação depositada
em diferentes instituições - e submetida, portanto, às especificidades metodológicas de
cada uma delas. O objetivo dos membros do CVM era reunir intelectualmente, por meio
de sua organização, conjuntos documentais que estavam fisicamente dispersos,
promovendo, dessa forma, a unificação desses registros e a construção do "arquivo da
Polop".
Até o final do ano de 2009 - época em que aconteciam as negociações entre o
CVM e o Arquivo Nacional -, seis instituições eram enumeradas pelos membros do
CVM como detentoras de "parcelas" do "arquivo da Polop": o Arquivo Público do
Estado do Rio de Janeiro (APERJ), o Arquivo Edgard Leuenroth, da Universidade
Estadual de Campinas (AEL/ Unicamp), o Centro de Documentação e Memória, da
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Cedem/ Unesp), o Arquivo de
Memória Operária do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(AMORJ/ UFRJ), o Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas
Sociais, da Universidade Estadual de Feira de Santana (Labelu/ UEFS) e o Núcleo de
Documentação sobre Movimentos Sociais, da Universidade Federal de Pernambuco
(Nudoc/ UFPE).

informações mencionadas neste trabalho, referentes ao acervo, foram extraídas de documentos integrantes
desse processo administrativo, que será referido, daqui em diante, pelo número a ele atribuído na
instituição de origem, seguido do número da página onde se localiza a informação citada.
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Essas parcelas do arquivo, com apenas uma exceção - a que se encontra
depositada no Arquivo Público de Estado do Rio de Janeiro -, foram doadas às
instituições custodiadoras por antigos militantes da Política Operária. Os "documentos
da Polop" depositados no APERJ, considerados parte do arquivo da organização pelos
membros do CVM, integram a Coleção Daniel Aarão Reis Filho, composta por
documentos produzidos no âmbito da atuação de diversas organizações de esquerda no
Brasil durante os anos 1960, 1970 e 1980, reunidos pelo titular em função de sua
pesquisa acadêmica. 50 Doada ao APERJ em 1994, a coleção encontra-se organizada em
séries por organização política ou por assunto, totalizando 32 séries.
Esta é a única das parcelas, dentre aquelas apontadas pelos membros do CVM
como partes integrantes do "arquivo da Polop", que não reúne, em um mesmo conjunto
documental, o que seriam as distintas "fases" da organização - o que talvez guarde
relação com o fato dessa "parcela" do arquivo não ter sido constituída por ex-militantes
da Polop. A coleção depositada no APERJ possui, em seu quadro de arranjo, três séries
distintas que remetem à Polop: Série Organização Revolucionária Marxista - Política
Operária; Série Partido Operário Comunista; Série Organização de Combate MarxistaLeninista - Política Operária.51 Embora o titular da coleção, em diferentes artigos,
reconheça uma linha de sucessão a unir as três entidades, é interessante notar como elas
são diferenciadas no arranjo da documentação, diferentemente do que ocorre nas
parcelas do arquivo da Polop doadas por ex-militantes da organização.52

50

A inclusão, pelos membros do CVM, da Coleção Daniel Aarão Reis Filho, custodiada pelo APERJ, no
rol dos conjuntos documentais integrantes do "arquivo da Polop" pode ser verificada na entrevista
concedida por Eduardo Stotz à autora em 23/11/2012, e também em documentos do processo
administrativo que registra a entrada do Fundo Política Operária no AN - cf. Arquivo Nacional, processo
n. 00320.000382/2009-03, p. 3; 41; 104.
51
Disponível em: < http://www.aperj.rj.gov.br/g_danielaarao.htm>. Acesso em: 20 fev. 2013.
52
Seria interessante investigar a história da produção da Coleção Daniel Aarão Reis Filho, comparando-a
com a dos demais conjuntos de documentos vistos como parte do arquivo da Polop: qual a procedência
dos documentos referentes à Polop reunidos pelo titular da Coleção, como ela chegou ao APERJ, se já
havia uma organização prévia, se essa organização foi mantida pela instituição, se o titular participou da
elaboração do arranjo da documentação e quais os critérios que nortearam esse trabalho.
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Embora a reunião formal desses ex-militantes tenha acontecido em 2009, por
meio do Centro de Estudos Victor Meyer (CVM), parece que sua articulação com vistas
à constituição de um acervo da Polop teve início ainda nos anos 1980. A preocupação
com o destino dos documentos da organização é registrada na ata da reunião ocorrida no
Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1986, que teve como participantes antigos militantes
da recém extinta OCML-PO. Realizada pouco mais de um mês após o falecimento de
Érico Sachs - principal militante da organização -, essa reunião teve como propósito
definir ações voltadas à preservação do arquivo pessoal de Érico - arquivo entendido, já
naquele momento, como "uma extensão do arquivo da O[rganização]".53
Foram discutidas, nessa reunião, questões referentes à guarda, organização e
divulgação dos documentos, consideradas sob o "princípio" de que o acervo deveria se
constituir como parte do patrimônio da Polop, a ser gerido por seus antigos militantes.
Aventou-se inclusive, durante a reunião, a formação de arquivos da Polop "por estados",
a partir da produção de cópias dos documentos acumulados por Érico. As resoluções
aprovadas pelos participantes da reunião foram as seguintes:
1- O Acervo Érico Sachs fica sob a posse, guarda e gestão do grupo de
nove pessoas, a saber: V, Ss, E, I, A, Sg, S, Z, M.
2- O AES faz parte do patrimônio histórico da O.
3- O AES compreende biblioteca em língua portuguesa e estrangeira,
documentação histórica e de Érico Sachs, recursos monetários
arrecadados e a receber (no valor de Cz$6.400,00) e ap. telf.
4- O AES é um todo indissociável, não podendo ser separado.
Qualquer uso que dele se faça será feito através de cópias (no caso de
documentação textual) e empréstimos personalizados (no caso de
livros).
5- Não fazem parte do acervo a correspondência com pessoas ainda
vivas.
6- A divulgação e utilização de qualquer parte do AES somente será
possível após levantamento e arranjo de todo o material físico do
acervo.

53

Eduardo Stotz, em entrevista concedida no dia 23/11/2012, explica que a "preservação" do arquivo da
Polop sempre foi uma preocupação dos militantes. Uma cópia da ata da "Reunião coletiva do grupo do
Acervo Érico Sachs" - referido no documento pela sigla "AES" - me foi enviada por Stotz, como uma
comprovação do que afirmara durante a entrevista. As citações de trechos da ata, neste parágrafo e nos
seguintes, foram extraídas da referida cópia.
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7- Cópias da documentação textual serão oportunamente feitas para
fins de depósito no exterior, no AEL e no MR.
8- I, Ss, V e Z serão os responsáveis pelo acesso ao AES.
9- O acervo será localizado nesta cidade do RJ.
10- E, Z, A, S, Sg e M serão os responsáveis, enquanto grupo, pela
guarda e gestão do acervo.
11- A. ficará com a responsabilidade imediata pela guarda do acervo.
12- Uma conta bancária será aberta em nome de Z e M para depósito
dos recursos disponíveis, destinados exclusivamente a custear a
manutenção e/ ou divulgação do AES.

Essa reunião é tratada, pelos membros do Centro de Estudos Victor Meyer
(CVM), como um marco das ações do grupo - iniciadas, portanto, mais de vinte anos
antes de sua criação formal, em 2009 - no sentido da construção do arquivo da Polop.
No projeto apresentado em 2009 ao Arquivo Nacional, referente à comemoração do
cinquentenário da ORM-PO - que aconteceria em 2011 - por meio da organização e
divulgação de seu acervo, consta menção a essa reunião ocorrida em 1986 - embora não
se conheça a destinação dada ao arquivo de Érico Sachs durante o período de mais de 20
anos decorrido entre a reunião de 1986 e a elaboração do projeto comemorativo, em
2009. De acordo com o projeto, em seu tópico "Origem e organização dos acervos",
os ex-militantes da Polop deixaram de manter vínculos entre si após a
dissolução, em 1985. Contudo, reencontraram-se no Rio de Janeiro,
em 21 de junho de 1986, imediatamente após o falecimento de Érico
Sachs, para discutir o destino dos livros e documentos pertencentes a
ele. Embora as decisões não tenham sido implementadas naquele
momento, a idéia da unidade dos acervos e, ao mesmo tempo, da
organização descentralizada nos estados manteve-se viva até hoje. 54

A passagem do arquivo pessoal de um militante à condição de "patrimônio
histórico" da Polop, naquele momento, era uma proposta ainda restrita ao arquivo de
Érico Sachs. Com o passar dos anos, no entanto, essa proposta se ampliaria e se
efetivaria, passando a incluir arquivos pessoais de diversos outros militantes. Reunidos
como o "arquivo da Polop", e assim transferidos a instituições de acesso público, os

54

Arquivo Nacional, processo n. 00320.000382/2009-03, p. 41.
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registros acumulados por antigos militantes adquiriram o estatuto de patrimônio
documental da organização.
Não se pode desconsiderar nesse processo, de forma alguma, a atuação
clandestina da Polop durante muitos anos, que impedia a acumulação de documentos de
maneira ostensiva, levando à guarda velada desses registros por integrantes da
organização. Nesse sentido, falar de um "arquivo da Polop" já sugere indagações acerca
da acumulação e manutenção desse conjunto documental ao longo dos anos, levando a
pensar nas interferências conformadoras que pode ter sofrido durante o período em que
se manteve sob a guarda desses ex-militantes, somadas àquelas possivelmente operadas
no momento da transferência dos documentos às instituições custodiadoras. Não se deve
perder de vista que a construção do arquivo não se dá como simples reconstituição de
uma unidade perdida ao longo dos anos, em decorrência da repressão e da
clandestinidade. A produção do arquivo da Polop é algo mais complexo, que envolve
distintos atores e temporalidades.
As primeiras transferências do arquivo da Polop a centros de documentação
ocorreram em 2004 - ao AEL/ Unicamp - e 2005 - ao Cedem/ Unesp e ao Amorj/
UFRJ. Em 2009 - já posteriormente à criação do CVM, portanto -, foram feitas mais
duas doações - ao Labelu/ UEFS e ao Nudoc/ UFPE -, além do contato com o Arquivo
Nacional, que resultaria na doação de documentos à instituição em abril de 2010.
Entre os meses de setembro e dezembro de 2009, técnicos do Arquivo Nacional
realizaram visitas a algumas das referidas instituições, e também a pessoas físicas
responsáveis pela guarda de "documentos da Polop", com o objetivo de "conhecer o
acervo da Polop sob a custódia de diferentes detentores".55 Esse objetivo, tal como
descrito pelos técnicos do AN, indica que, antes mesmo de receber uma parcela da

55

Arquivo Nacional, processo n. 00320.000382/2009-03, p. 60.
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documentação, o AN já assumia o discurso do CVM, legitimando a existência de um
acervo único disperso entre vários detentores. Sem querer confirmar ou refutar a
existência de um acervo assim entendido, busca-se compreender como esse objeto foi
sendo construído por meio de interferências, também discursivas, levadas a efeito por
agentes diversos, sejam os mais comprometidos, como os militantes, sejam os mais
autorizados, como as instituições arquivísticas.
As visitas técnicas feitas pelo Arquivo Nacional resultaram na elaboração de
dois relatórios: o primeiro, de 16 de outubro de 2009, refere-se à visita realizada à
residência da ex-militante da Polop Jussara Oliveira, onde se encontravam documentos
a serem doados ao Arquivo Nacional, então apresentados por Eduardo Stotz; o segundo
relatório, de 11 de dezembro de 2009, reúne dados relativos a cinco visitas técnicas
realizadas ao Labelu/ UEFS, ao Nudoc/ UFPE e ao Cedem/ Unesp, bem como às
residências dos ex-militantes Sérgio Antão Paiva e Samuel Warth, que também
guardavam documentos a serem doados ao Arquivo Nacional. 56
A análise desses relatórios permite perceber como o "arquivo da Polop" é
produzido a partir dos arquivos pessoais de seus antigos militantes, a despeito da
insistência dos produtores do arquivo em reafirmar, muitas vezes, o seu estatuto de
"arquivo institucional". É esse o caso, por exemplo, dos conjuntos documentais sob
custódia do Cedem/ Unesp, do Labelu/ UEFS e do Nudoc/ UFPE, apontados por
Eduardo Stotz, membro do Centro de Estudos Victor Meyer, como as principais
parcelas do arquivo institucional da Polop. 57 Estes seriam, segundo Stotz, os "arquivos
vivos" de seções da Política Operária pelo Brasil, guardados, desde a extinção da Polop,
pelos antigos militantes responsáveis pela documentação. Essas parcelas do arquivo, de

56

Embora esteja explicitado que a série de visitas tinha como objetivo "conhecer o acervo da Polop sob a
custódia de diferentes detentores", o processo n. 00320.000382/2009-03 não esclarece as razões pelas
quais deixaram de ser incluídos nesse rol de detentores o AEL/ Unicamp, o Amorj/ UFRJ e o APERJ.
57
Entrevista concedida por Eduardo Stotz à autora em 23 de novembro de 2012.
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caráter institucional, seriam distintas daquelas depositadas no AN e no Amorj,
reconhecidas por Stotz como conjuntos documentais produzidos a partir dos arquivos
pessoais dos ex-militantes da organização.
Sem discutir a composição da parcela do arquivo sob custódia do AEL58 e do
APERJ - é preciso lembrar que, embora seja integrada ao arquivo da Polop no discurso
produzido pelo CVM, esta última não foi formada por iniciativa de ex-militantes da
organização -, Stotz faz a seguinte diferenciação entre as parcelas do arquivo:
os dois acervos, o do Amorj e o do Arquivo Nacional, são acervos
constituídos pelos ex-militantes como pessoas. Diferente do Cedem,
diferente do Labelu... Porque eles são... O do Labelu, o de
Pernambuco [depositado no Nudoc] e o do Cedem são acervos que
faziam parte da própria Política Operária, e não se desintegraram. Os
outros eram documentos que nós tínhamos, como documentos de
discussão, de leitura, e que fomos guardando. 59

Nesta fala, Stotz reconhece o caráter particular, pessoal, da acumulação dos
registros doados ao Amorj. De acordo com Stotz, esses registros foram reunidos por ele,
previamente, a partir da doação de ex-militantes da Polop, sendo posteriormente doados,
por ele próprio, como um conjunto, ao Amorj. 60 Stotz, no entanto, embora admitindo se
tratar de uma acumulação particular, manifesta sua discordância em relação ao título
inicialmente atribuído pela instituição ao conjunto documental: "Coleção Eduardo
Stotz". Segundo Stotz: "Eles criaram um acervo com o meu nome. Eu falei: 'não, põe o
nome da Política Operária aí'. Não sei se eles mudaram aquilo. [...] Porque antes estava
'Eduardo Stotz'. Eu falei: 'não, não tem sentido botar o meu nome'". 61 Como efeito dessa
discordância, o Amorj passou a intitular o conjunto documental como "Coleção Política
58

Seria necessário investigar também a história da produção do conjunto documental depositado no AEL,
já que esta foi a primeira doação de "documentos da Polop", feita por ex-militantes, a uma instituição de
acesso público.
59
Entrevista concedida por Eduardo Stotz à autora em 23 de novembro de 2012.
60
Entrevista concedida por Eduardo Stotz à autora em 23 de novembro de 2012. A informação de que
Eduardo Stotz foi o doador dos documentos da "Coleção Política Operária - Polop" ao Amorj consta
também na descrição feita pela instituição.
Disponível em: < http://www.ifcs.ufrj.br/~amorj/arquivos/polop.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2013.
61
Entrevista concedida por Eduardo Stotz à autora em 23 de novembro de 2012.
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Operária - Polop", incluída dessa forma no âmbito das "coleções institucionais", e não
no das "coleções particulares", sob custódia da instituição. 62
Esse conflito referente à nomeação do conjunto documental doado ao Amorj
evidencia como a construção do arquivo da Polop se dá não apenas de forma material,
por meio da reunião de registros dispersos e distintos, mas também de forma intelectual
ou discursiva, sendo o arquivo instituído, para além de sua materialidade, pelas
narrativas que o tomam como objeto. A alteração do título da coleção - de "Eduardo
Stotz" a "Política Operária - Polop" - remete a uma transformação da natureza mesma
do conjunto documental, a partir da ênfase no seu aspecto institucional, e não mais no
seu aspecto pessoal, que era representado pelo nome do doador.
Não se deve perder de vista, no entanto, a diferença estabelecida pela
arquivologia entre os conceitos de fundo, sinônimo de arquivo, e de coleção, o que
evitaria um entendimento demasiadamente simplista da passagem de um arquivo
pessoal à condição de arquivo institucional. O arquivo é entendido como um "conjunto
de documentos de uma mesma proveniência" (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27),
"produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou
família, no desempenho de suas atividades" (Ibid., p. 97), e, em geral, recebe como
título o nome da entidade produtora daquele conjunto. As coleções, ao contrário, não se
vinculam à entidade produtora; são entendidas como um "conjunto de documentos com
características comuns, reunidos intencionalmente" (Ibid., p. 52), sendo formadas,
muitas vezes, por critérios temáticos. Nesse sentido, se a nomeação da "Coleção Política
Operária - Polop" pelo Amorj faz ressaltar, por um lado, a característica institucional
daquele conjunto documental, por outro lado - o que é representado pela adoção do
termo "coleção", e não "fundo" ou "arquivo" -, essa nomeação evidencia o aspecto
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Disponível em: <http://www.ifcs.ufrj.br/~amorj/acervo.htm>. Acesso em: 22 fev. 2013.
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intencional de sua produção, não repercutindo, necessariamente, o discurso que associa
aqueles documentos ao "arquivo da Polop", que teria sido produzido pela entidade no
desempenho de suas atividades. De qualquer forma, para que essa distinção se apresente
de maneira menos opaca ao pesquisador, para que este possa compreender que a Polop
serviu como um critério temático de reunião dos documentos, e que aquele conjunto não
se constitui no arquivo - ou em uma parcela do arquivo - da organização, seria
necessário haver um investimento em metadados por parte da instituição custodiadora,
no sentido de melhor explicitar a natureza e a história da produção do conjunto
documental. 63
O entrecruzamento entre os aspectos pessoal e institucional do "arquivo da
Polop" parece ocorrer também no caso das parcelas depositadas no Nudoc/ UFPE, no
Labelu/ UEFS e no Cedem/ Unesp, apontadas como representantes por excelência do
arquivo institucional da organização - os "acervos que faziam parte da própria Política
Operária", conforme mencionado. O relatório de visita técnica elaborado pelo Arquivo
Nacional em dezembro de 2009 - que reúne os relatórios das visitas às referidas
instituições - fornece informações importantes para se pensar esses entrecruzamentos
que resultam na produção do "arquivo da Polop".
O módulo 4 do referido relatório, intitulado "Acervo sob custódia do Núcleo de
Documentação sobre Movimentos Sociais - NUDOC - da Universidade Federal de
Pernambuco", coloca em questão, de forma explícita, o caráter institucional da parcela
do arquivo da Polop ali depositada. De acordo com os técnicos do Arquivo Nacional,
o acervo foi transferido para o Núcleo no dia da visita, chegou em
caixas de papelão, misturados a outros documentos referentes à
atuação política do doador, Sr. José Múcio Magalhães de Sousa, exmilitante que manteve sob sua guarda [...] 12 pastas de papelão com o
acervo da Polop. 64
63

Metadados: "Dados estruturados e codificados, que descrevem e permitem acessar, gerenciar,
compreender e/ou preservar outros dados ao longo do tempo". (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 52)
64
Arquivo Nacional, processo n. 00320.000382/2009-03, p. 68.

98

Em relação à parcela do arquivo sob custódia do Labelu/ UEFS, Stotz afirmou
que os documentos foram acumulados pelo casal de militantes Eliza Tieko e Victor
Meyer, responsáveis pelo Setor de Organização - que desempenhava as funções ligadas
a arquivo e imprensa - da Política Operária no Rio de Janeiro.65 Dessa forma, os
militantes teriam guardado consigo, ao longo dos anos, uma parcela do arquivo
institucional da Polop, transferida por doação ao Labelu em 2009. Chama a atenção, no
entanto, o título conferido ao conjunto documental pela instituição custodiadora "Acervo Victor Meyer" -, que, em um movimento contrário àquele finalmente
verificado no Amorj, acaba por destacar o doador e o caráter particular da acumulação.
Os técnicos do Arquivo Nacional informam ainda, na conclusão do relatório de
dezembro de 2009, que "o acervo do Labelu reúne documentos tanto da Polop, como do
Victor Meyer e do Érico Sachs". 66
Na parcela do arquivo depositada no Cedem/ Unesp - de acordo com Stotz, a
mais "antiga", que guardaria documentos desde a criação da ORM-PO até 1969,
microfilmados ainda durante a ditadura -, o caráter institucional da acumulação também
pode ser questionado. Os técnicos do Arquivo Nacional registram as seguintes
informações sobre o conteúdo desse conjunto documental, intitulado "Fundo
Organização Revolucionária Marxista - Política Operária":67
O fundo Polop é composto por 86 rolos de negativos fotográficos de
35mm P/B e 0,44 metro linear de documentação textual, doados ao
Cedem em três etapas:
- em 2005, foram doados por Ceice Kameyama os negativos
fotográficos produzidos ainda nos anos 1970, a partir da
documentação textual da Polop, sendo os originais posteriormente
descartados para evitar perseguições políticas;
- no início de 2008, foram doados por Cecília Garçoni, também exmilitante da Polop, documentos textuais (em papel) que abrangem o
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período final dos anos 1970 e início da década de 1980, relativos à
Polop, ao Partido dos Trabalhadores (PT) e também à Central Única
dos Trabalhadores (CUT);
- em 2009, foram doados por Ceice alguns originais que deixaram de
ser destruídos nos anos 1970, para que pudessem ser digitalizados em
lugar dos negativos fotográficos - que nem sempre apresentam boa
qualidade, em função da precariedade em que foram produzidos;
juntamente, foram encaminhados revistas e jornais relativos ao
movimento de trabalhadores, abrangendo os anos 1970 e 1980. 68

A descrição permite perceber que as doações ocorridas em 2008 e 2009
abrangem documentos não necessariamente produzidos ou recebidos pela Política
Operária em função de suas atividades, mas sim referentes à atuação dos doadores já
desvinculados da organização - como no caso dos documentos relacionados ao PT e à
CUT -, ou aos seus interesses enquanto militantes - como no caso dos jornais e revistas
relativos ao movimento de trabalhadores.
A parcela do arquivo da Polop sob custódia do Arquivo Nacional, que será
abordada de maneira mais detida ao longo deste capítulo, também se constitui em objeto
interessante para pensar como esse "arquivo institucional" da Polop é construído, a
partir da busca por documentos que integram arquivos particulares de ex-militantes.
Sem desconsiderar a influência da atuação clandestina da Polop na guarda difusa dos
documentos, busca-se aqui ressaltar o trabalho de produção - e não de mera
"reconstituição" - do arquivo, que vem sendo desempenhado por ex-militantes da
organização. A análise do conjunto documental transferido ao Arquivo Nacional, por
exemplo - denominado "Fundo Política Operária", o que já aponta uma diferença
conceitual em relação à "coleção" depositada no Amorj -, permite perceber como esse
fato se apresenta de forma opaca aos pesquisadores, levados assim a desconsiderar, em
um olhar menos atento, as interferências que podem atuar no processo de construção
dessas fontes.
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O "Fundo Política Operária" no Arquivo Nacional
As negociações estabelecidas entre o Arquivo Nacional e o Centro de Estudos
Victor Meyer, em seu estágio inicial, não tinham como propósito a doação de
documentos ao AN - o que acabaria ocorrendo alguns meses depois -, mas a cooperação
técnica entre as duas instituições, com vistas à organização de um "arquivo da Polop",
disperso por diferentes estados e entidades custodiadoras já identificadas pelos
membros do CVM. No entanto, havia ainda, naquele momento, "documentos da Polop"
reunidos em mãos de antigos militantes no Rio de Janeiro. Aventou-se então a
possibilidade dessa "nova" parcela do "arquivo da Polop" ser transferida, por doação, ao
AN, que além de integrar o rol das instituições custodiadoras do arquivo deveria
também promover a integração de suas distintas parcelas, por meio do Centro de
Referências das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas.69 A
transferência dos "documentos da Polop" ao AN foi efetivada em abril de 2010, com a
assinatura do termo de doação estabelecido entre o Arquivo Nacional e o Centro de
Estudos Victor Meyer (CVM).
Essa parcela do "arquivo da Polop" tem, como datas-limite, os anos de 1960 e
2009 - em uma indicação de que não se restringe a documentos produzidos e
acumulados pela organização, extinta em meados dos anos 1980. O "Fundo Política
Operária", tal como o AN o denomina, é composto, segundo descrição do próprio
Arquivo Nacional, pela "Biblioteca Érico Sachs-Alice Werner", e por 0,36 metro linear
de documentos escritos, que incluem "declarações e resoluções de congressos,
conferências, artigos, jornais, revistas, boletins internos, tribunas de debate [e]
69
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depoimentos".70 Como essa doação não se constituía, a priori, em um dado, mas
resultou das negociações estabelecidas entre as duas instituições, é interessante tentar
entender o lugar ocupado pelo arquivo nesse processo, buscando identificar o capital
simbólico que representava tanto para o CVM quanto para o AN.
Não se deve perder de vista que o interesse dos membros do CVM em garantir
um espaço para o arquivo da Polop no acervo do Arquivo Nacional - principal
instituição arquivística do país e, desde 2009, responsável pela coordenação do
Memórias Reveladas - corresponde ao interesse do próprio Arquivo Nacional em
receber esses documentos, o que contribuiria para referendar o papel da instituição
como "centro de referência das lutas políticas no Brasil (1964-1985)". Busca-se aqui
destacar o valor simbólico agregado, nesse movimento de doação/ recebimento de
"documentos da Polop", tanto aos documentos em si quanto à própria instituição.
O relatório das visitas realizadas pelos técnicos do Arquivo Nacional a pessoas
físicas e instituições custodiadoras do "arquivo da Polop", entre setembro e dezembro
de 2009, dá uma ideia de quais "documentos da Polop" deveriam ser doados ao AN nem todos, de fato, constaram da doação, apesar de sua possível transferência ao AN ter
sido sinalizada pelo CVM durante as negociações.
O registro das visitas aos documentos sob custódia dos ex-militantes Sérgio
Antão Paiva e Samuel Warth - ocorridas, respectivamente, nos dias 21 e 28 de outubro
de 2009 - permite perceber que ao menos uma parte do "Acervo Érico Sachs", cujo
destino teria sido discutido em uma reunião no ano de 1986, mencionada anteriormente,
teve como destino final o Arquivo Nacional. O módulo 1 do relatório de dezembro de
2009, intitulado "Acervo sob custódia de Sérgio Antão Paiva", registra:
70
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102

Na ocasião, foram mostrados documentos textuais produzidos e
acumulados por Erich Czaczkes (1922-1986), austríaco, que chegou
ao Brasil em 1939 e adotou o nome de Érico Sachs, cujo um dos
pseudônimos era Ernesto Martins, ex-militante e um dos fundadores
da Polop. O acervo é constituído de documentos pessoais, textos de
sua autoria e traduzidos por ele, textos e artigos de August Talheimer um dos líderes da Oposição Alemã na década de 1930, com o qual
Érico conviveu em Paris nos de 1937 a 1939 - e outros autores,
periódicos avulsos e encadernados, em diversos idiomas. Tais
documentos encontravam-se na casa de Alice Helga Werner, exmilitante já falecida. [...] Sr. Sérgio nos informou do interesse em doar
o acervo ao Arquivo Nacional, assim como traduzir e publicar os
textos em alemão.71

O módulo 2 do referido relatório - "Acervo sob custódia de Samuel Warth" registra a documentação guardada na sede da Editora Pallas e na residência de Samuel
Warth, ambas no Rio de Janeiro. A descrição parece complementar a anterior,
especialmente em relação à reunião do acervo pessoal de Érico Sachs:
Os documentos apresentados na Editora são livros em diversos
idiomas [...] que tratam de temas relacionados ao marxismo, política
operária etc. [...] Trata-se de publicações provenientes de duas
bibliotecas particulares, de dois ex-militantes já falecidos, Alice Helga
Werner e Érico Sachs. Esta biblioteca estava sob a guarda da irmã de
Alice. No apartamento [...] encontram-se mais doze caixas de papelão,
das quais apenas os livros contidos em seis delas também estão
listados. Dentro de alguns livros desta biblioteca foram encontrados
documentos, tais como fotografias, cartões postais, fatura de cartão de
crédito, cartas etc. Estes estão separados. Por tratar-se de documentos
pessoais, Erica, a irmã da Alice, foi informada da existência desses
documentos, mas não demonstrou interesse por eles. Samuel mostrounos, ao final da visita, [...] documentos da organização a que
pertenceu, acumulados por ele mesmo e pelo Érico Sachs.
Apresentou-nos inclusive o documento datado de junho de 1986, em
que militantes reunidos decidem sobre o destino do referido acervo.
Segundo Sr. Samuel, Francisco Carlos Teixeira da Silva fez a sugestão
de doar os documentos ao Arquivo Nacional, o que foi acatado pelo
grupo de militantes da Polop.72

É interessante notar que o relatório ajuda a identificar o acervo pessoal de Érico
Sachs, ou parte desse acervo, restituindo uma proveniência que não é evidente. Os
técnicos do Arquivo Nacional apontam, ao final do relatório:
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Dos cinco acervos visitados, dois, sob a custódia do Sr. Samuel Warth
e Sr. Sérgio Paiva, são referentes à documentação produzida e
acumulada por Érico Sachs, em sua maioria livros e periódicos,
denominado "Biblioteca Marxista Érico Sachs-Alice Werner". É um
acervo essencialmente bibliográfico, somente uma parcela pequena é
textual, seu conteúdo reflete não somente a sua atuação na Polop, mas
também sua produção intelectual.73

O terceiro conjunto de "documentos da Polop" em mãos de antigos militantes da
organização no Rio de Janeiro - que se constituiriam, mais tarde, e em decorrência das
negociações entre CVM e AN, em uma das parcelas do "arquivo da Polop", sob
custódia do Arquivo Nacional - se refere àquele localizado na residência da ex-militante
Jussara Oliveira. A visita dos técnicos do Arquivo Nacional a esse conjunto de
documentos foi registrada em um relatório específico, de setembro de 2009, onde se
afirma que a visita, anterior àquelas a Sérgio Paiva e Samuel Warth, se deu
por solicitação de Eduardo Stotz, ex-militante da organização,
interessado em contar com a orientação do Arquivo Nacional na
identificação do acervo acumulado e produzido pela Organização
Revolucionária Marxista - Política Operária (Polop). O Sr. Eduardo
explicou que está a seu cargo a reunião dos documentos sob a guarda
de ex-militantes residentes no Rio de Janeiro. 74

Em outro ponto do relatório, consta que "o Sr. Eduardo Stotz manifestou
interesse em doar ao Arquivo Nacional a parcela do acervo documental da Polop que
vem sendo reunida por ele no Rio de Janeiro, embora essa decisão ainda não tenha sido
tomada".75 Como se percebe, não havia certeza, naquele momento, se o conjunto de
documentos reunidos pelos ex-militantes seria de fato doado ao Arquivo Nacional - o
que dependeria dos termos do acordo firmado entre a instituição e o CVM.
Sobre a composição do conjunto documental guardado na residência de Jussara
Oliveira, afirmam os técnicos do Arquivo Nacional:
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O acervo [...] é composto basicamente de documentação escrita,
incluindo periódicos, informes e relatórios [...] relatando as atividades
executadas pela Polop, suas lutas políticas e as reuniões realizadas. A
dimensão deste acervo é estimada em 0,39 metro linear, e suas dataslimite são 1959 e 1985. Os documentos que integram o acervo vêm
sendo reunidos por Eduardo Stotz, através de doações feitas por exmilitantes da entidade, inclusive por ele próprio e por Jussara Oliveira.
Segundo nos informou Eduardo, o contato com os ex-militantes ainda
está em curso, razão pela qual o volume do acervo tende a aumentar.76

Eduardo Stotz, em depoimento aos funcionários do Arquivo Nacional durante a
referida visita técnica, busca explicar como o arquivo "institucional" da Polop estava
sendo constituído:
Os documentos estavam na casa de militantes que guardaram isso. Aí
tem que falar um pouquinho da estrutura da organização. [...] Existe
um setor interno, ou setor de organização, que guardava o arquivo da
Polop. Tinha um nacional, mas tinha também os regionais. Cada seção
tinha o seu próprio setor de organização e, portanto, também de
documentos. Quando a organização se dissolveu, em [19]85, as
pessoas que ficaram com os acervos eram geralmente as pessoas que
[...] ou eram do próprio setor, ou trabalhavam com pessoas do setor. 77

O ex-militante, no entanto, ao referir-se ao que seriam as distintas parcelas do
"arquivo da Polop", dispersas geograficamente pelo país, admite que "cada região tem
uma história particular". Repetidas vezes afirma que o processo de formação de cada
uma dessas parcelas é "uma história a ser confirmada", e que "tudo isso a gente está
vendo agora". Em relação à documentação que seria doada ao Arquivo Nacional,
afirma:
O daqui do Rio, parte é dos militantes [...], estava nas mãos de
militantes. Então depois se juntou esse material. [...] A outra fonte é
um outro militante, que é daqui do Rio também, mas recebeu os
documentos de Minas, e a gente vai ter que inclusive esclarecer como
é que se juntou isso lá em Minas. Mas provavelmente era o arquivo da
seção de Minas, até o momento em que se dissolveu a PO, talvez até
antes de 85, tem que verificar. Além disso tem documentos também
76
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que chegaram por outros caminhos, outros militantes. Então esse é o
acervo que está aqui, que vocês estão vendo aqui, e cujo destino, em
tese, é o Arquivo Nacional.78

O ex-militante acena também, além da documentação escrita já reunida naquele
momento, com registros audiovisuais a serem acrescentados ao conjunto documental
que seria doado ao AN - o que acabaria não se concretizando. Consta, no relatório da
visita à residência de Jussara Oliveira, que:
A documentação audiovisual e iconográfica, com exceção de alguns
cartazes e panfletos, ainda não está em Santa Teresa, encontrando-se
em poder de ex-militantes. Em relação a esses documentos, o Sr.
Eduardo Stotz expôs a seguinte situação: a) existem cartazes e
panfletos de manifestações e eventos, como congressos, encontros
etc.; b) foram filmadas algumas manifestações nas décadas de 1970 e
1980, provavelmente em VHS.
Foi informado que está sendo desenvolvido, no Rio de Janeiro, um
projeto de história oral com o objetivo de recuperar a memória da
Polop. São realizadas reuniões semanais com ex-militantes para
recolher depoimentos que são gravados em fitas cassetes,
encaminhadas ao Centro de Estudos Victor Meyer, na Bahia, para
transcrição, guarda e controle de direitos autorais das mesmas. Até o
momento, foram recolhidos aproximadamente dez depoimentos, com
tempos de duração variados. O Sr. Eduardo manifestou interesse em
reformatar os depoimentos em fitas cassetes para CD no Arquivo
Nacional. 79

A intenção de doar esses registros audiovisuais ao Arquivo Nacional aparece, de
maneira mais explícita, no projeto comemorativo intitulado "50 anos da ORM - Política
Operária: Organização dos acervos e divulgação ao público", apresentado pelos
membros do CVM ao Arquivo Nacional em outubro de 2009, cerca de um mês após a
visita à residência de Jussara Oliveira. O projeto - também parte integrante do processo
administrativo que registra a doação do fundo Política Operária ao AN - menciona a
constituição de um "novo" arquivo, "destinado à guarda do Arquivo Nacional". 80 Além
de disponibilizar informações sobre a produção desse "novo" conjunto documental, o
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texto do projeto é claro quanto à intenção - não concretizada - de agregar a essa "nova"
parcela do arquivo os registros audiovisuais produzidos já pelo CVM, no âmbito de sua
atuação voltada à construção da memória da Polop. Sobre o acervo que estava sendo
reunido no Rio de Janeiro, e que seria posteriormente doado ao Arquivo Nacional, o
projeto "50 anos da ORM..." registra:
Este acervo inclui os sub-conjuntos "documentos", "biblioteca" e
"registros áudio-visuais".
O sub-conjunto "documentos " resultou da doação de ex-militantes da
OCML-PO e da fração Movimento de Reorganização da Política
Operária (MRPO) no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Estima-se um
total de 319 documentos (inclusive jornais e revistas) já organizados
segundo a lista do Labelu.
O sub-conjunto "biblioteca" é composto pela Biblioteca Marxista
"Érico Sachs - Alice Werner", com aproximadamente 1.000 livros e o
acervo de documentos (fotocópias) de August Talheimer e de
Heinrich Brandler, organizada após o falecimento de Alice Werner
(19/11/1946-26/03/2009), uma vez que o material encontrava-se em
sua residência [...].
O sub-conjunto "áudio-visual" inclui vários depoimentos em fita
cassete recentemente gravados e registros audiovisuais antigos já
identificados.
O acervo constituído por estes três sub-conjuntos constitui o material a
ser doado para o Arquivo Nacional.81

Parece haver uma confusão entre o que seja, por um lado, o arquivo do CVM que inclui as fitas contendo depoimentos de antigos militantes da Polop, gravadas já no
âmbito de atuação do Centro -, e, por outro lado, o "arquivo da Polop", considerando
como parte deste arquivo os acervos pessoais dos ex-militantes da organização. De
qualquer forma, os registros audiovisuais mencionados durante as negociações nunca
foram, de fato, doados ao AN.
A versão final do Termo de Doação de documentos celebrado entre o Arquivo
Nacional e o Centro de Estudos Victor Meyer em 1º de abril de 2010 - cujo extrato foi
publicado no Diário Oficial da União em 12 de abril de 2010 - define, em sua cláusula
primeira, o objeto da doação:
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Cláusula primeira - Do objeto
O objeto do presente Termo é a doação de documentos textuais e
bibliográficos produzidos por militantes da organização Política
Operária - Polop, no período entre 1961 e 198582, compreendendo
declarações e resoluções de congressos, conferências, ativos, jornais,
revistas, boletins internos, tribunas de debates, depoimentos, e a
biblioteca "Érico Sachs-Alice Werner".
Subcláusula primeira - A relação dos documentos doados consta
do Anexo Único do presente termo.
Subcláusula segunda - A biblioteca "Érico Sachs-Alice Werner"
deverá ser mantida na sua integralidade no Arquivo Nacional, como
um conjunto documental único e indissociável dos documentos da
organização Política Operária - Polop.
Subcláusula terceira - A entrada dos documentos dar-se-á em
etapas, a serem acordadas entre as partes, e registradas no processo n.
000320.000039/2009-51 (AN). 83

São muitos os pontos a destacar a respeito desse "objeto" descrito no Termo de
Doação, e também acerca da própria elaboração do Termo. Sua versão final, como se
verá adiante, incorpora sugestões de parte tanto do AN - preocupado em resguardar os
procedimentos canônicos ao campo arquivístico diante de um acervo claramente
"construído" pelos membros do CVM -, quanto do próprio CVM - interessado em
influenciar o tratamento técnico a ser dado ao conjunto documental pela instituição que
passaria a custodiá-lo. A inclusão da subcláusula segunda do termo, por exemplo, se
deu por sugestão dos membros do CVM, preocupados em garantir que a biblioteca fosse
entendida como parte integrante do arquivo da Polop, e não tratada como acervo
particular de seus titulares - de Érico Sachs, principalmente.
Uma minuta do termo de doação foi submetida, pelos técnicos do AN, à
apreciação dos membros do CVM. Na correspondência trocada entre estes para análise
do documento - mais especificamente, na mensagem encaminhada por um desses
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membros aos companheiros do CVM em 27 de dezembro de 2009 -, consta uma
justificativa para a alteração sugerida na minuta:
Temos que amarrar de alguma forma no Termo de Doação a
"integralidade" da biblioteca, explicando o que isso quer dizer. Na
reunião do AN, o Jaime Antunes [diretor-geral do Arquivo Nacional]
mencionou algo como classificar a biblioteca como acervo pessoal do
Érico. O importante [...] é criar uma subcláusula que esclareça o que
queremos. Se tecnicamente o termo não estiver adequado, eles vão
retificar, mantendo o conteúdo que incluímos. Segue então em anexo
[...] o Termo de Doação que eu e Sérgio elaboramos, incluindo uma
"subcláusula segunda", jogando para terceira a subcláusula sobre a
entrada dos documentos.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A biblioteca marxista "Érico Sachs
- Alice Werner" deverá ser mantida na sua integralidade no Arquivo
Nacional, como um conjunto documental único e indissociável dos
documentos da organização marxista Política Operária.84

O trecho indica o esforço de ingerência do grupo articulado em torno do CVM
no sentido da conformação dessas "fontes históricas". A exigência da indissociabilidade
entre o acervo pessoal de Érico, ou pelo menos parte dele, e o arquivo da Polop ameaçada pela sugestão de tratamento dada pelo diretor-geral do AN - constitui-se em
uma ação do grupo voltada ao controle dos registros doados, no momento em que estes
registros deixavam o campo de domínio privado exercido sobre eles pelo CVM para
estarem submetidos aos procedimentos técnicos de uma instituição não comprometida,
em princípio, com o projeto memorial que o CVM desenvolvia.
A sugestão de inclusão da cláusula segunda no Termo de Doação, no entanto,
não seria acatada sem alterações pelo Arquivo Nacional - o que aponta para uma
importante dimensão de negociação presente no vínculo estabelecido naquele momento
entre AN e CVM. Foi retirado do texto sugerido pelo CVM, tanto da "biblioteca"
quanto da própria "organização", o adjetivo "marxista", pelo eventual caráter
"ideológico" que este poderia conferir ao acervo como um todo. Um dos técnicos do
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Arquivo Nacional, processo n. 00320.000382/2009-03, p. 82, grifos nossos.
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AN emite - em mensagem a colegas da instituição, em oito de janeiro de 2010 - a
seguinte sugestão sobre a inclusão proposta pelo CVM:
Designamos como Organização Revolucionária Marxista - Política
Operária (ORM-Polop) ou então organização Política Operária. Do
jeito que está, "organização marxista Política Operária", o marxista
fica como adjetivo, dando um caráter ideológico ao acervo. Da mesma
forma no que se refere a Biblioteca, sugiro a retirada do termo
marxista.85

Implementando as alterações propostas na citação, e excluindo o "adjetivo" da
versão final do Termo de Doação, o Arquivo Nacional parece buscar uma posição isenta
em relação ao discurso memorial construído pelo CVM, evitando qualificar a entidade
produtora ou o acervo produzido. Essa isenção ou neutralidade, no entanto, deve ser
matizada, pois a instituição também atua no processo de conformação das fontes que
custodia. Essa interferência pode ser vista, por exemplo, no título atribuído pelo AN ao
acervo doado: "Fundo Política Operária".
Diferentemente do que se verifica no Amorj, onde o conjunto documental foi
identificado como uma "coleção", a adoção do conceito de "fundo" para designar os
"documentos da Polop" depositados no AN parece mais problemática. É preciso
retomar, aqui, a distinção conceitual entre coleção e fundo, termos adotados por
arquivos e centros de documentação para designarem os conjuntos documentais sob sua
custódia. O conceito de coleção fundamenta-se no aspecto voluntário e intencional da
acumulação. Nesse sentido, a adoção do título "Coleção Política Operária", pelo Amorj,
remete mais a um critério temático de reunião dos documentos do que à ideia de uma
proveniência institucional, embora essa distinção não seja evidente para o pesquisador.
O conceito de fundo, ao contrário, fundamenta-se na existência de uma relação
"orgânica" entre os documentos daquele conjunto documental, acumulados, dessa
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forma, como consequência "natural" - e não "intencional" - das atividades
desempenhadas pela entidade produtora.86
Assim, se o título "Coleção" permite supor que os documentos tenham sido
reunidos em função de um critério temático, a despeito de suas múltiplas origens, o
mesmo não pode ser afirmado em relação ao título "Fundo". No Arquivo Nacional, a
designação adotada pela instituição leva a pensar que os documentos tenham sido
reunidos "naturalmente" pela Polop ao longo dos anos, em decorrência de suas
atividades, e não como resultado da ação intencional dos antigos militantes levada a
efeito mais de duas décadas depois da extinção da organização. Dessa forma,
registrando no instrumento de pesquisa do acervo, disponível ao público, que se trata
simplesmente de um conjunto documental "produzido pela Polop", sem explicitar a
história da constituição desse conjunto documental, o AN acaba por reproduzir a
opacidade que marca a produção do arquivo. 87
Chama a atenção ainda o fato de o Arquivo Nacional adotar, como instrumento
de pesquisa do "Fundo Política Operária", disponível aos pesquisadores, a listagem de
identificação dos documentos organizada pelos próprios doadores. Os documentos
permanecem organizados, assim, de acordo com os critérios adotados pelo CVM para
compreensão da estrutura e do funcionamento da Polop, reproduzindo inclusive a
periodização segundo a qual a história da Polop é compreendida pelo grupo. O arranjo
da documentação remete muitas vezes ao que seriam os distintos "períodos" da Política
Operária. A ordenação dos documentos em "Período ORM-PO" [Organização
Revolucionária Marxista - Política Operária], "POC" [Partido Operário Comunista] e
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De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, "organicidade" significa a
"relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora".
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 127, grifos nossos)
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"OCML-PO" [Organização de Combate Marxista-Leninista - Política Operária], por
exemplo, indica que essas não eram organizações distintas, mas reestruturações de uma
mesma organização - a Polop -, que teria início em 1961, com a criação da ORM-PO,
sendo extinta em 1985, com o fim da OCML-PO e a integração de seus últimos
militantes ao Partido dos Trabalhadores. Dessa forma, o arquivo busca reforçar uma
trajetória relativamente linear para a organização, a despeito das rupturas e rearranjos
que marcaram o período, conforme apontado no segundo capítulo deste trabalho.
Ao assumir o discurso do CVM, reproduzindo-o no espaço destinado à descrição
do "fundo", o Arquivo Nacional acaba por atender às demandas do CVM no sentido de
uma maior participação do grupo na produção das fontes custodiadas pela instituição.
Por outro lado, a relação entre as duas entidades -AN e CVM - parece ser marcada não
apenas por confluências, mas também por tensões, como se verá a seguir.

"Arquivo-acervo" e "arquivo-arquivo": os usos políticos do arquivo da Polop
Para compreender o processo de construção do arquivo da Polop a partir das
negociações estabelecidas entre Arquivo Nacional e Centro de Estudos Victor Meyer, é
necessário recuperar as expectativas presentes, naquele momento, no grupo de antigos
militantes da organização. Esperava-se, em primeiro lugar, que o AN fosse capaz de
"unificar" as diversas parcelas do "arquivo da Polop" já localizadas pelo grupo. Ainda
que não pretendessem uma unificação física do arquivo, os membros do CVM
acreditavam que o AN pudesse promover uma integração lógica dos documentos, por
meio da produção de um instrumento de pesquisa único, no qual ficasse evidente a
complementaridade daquela documentação que se encontrava geograficamente dispersa.
O Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias
Reveladas - que entrou em atividade, sob coordenação do Arquivo Nacional, no mesmo
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ano em que tiveram início as negociações entre AN e CVM - viria ao encontro dessa
proposta, na medida em que o banco de dados do Centro poderia servir como uma
possibilidade real de satisfação da demanda do grupo por integração do "arquivo". É
interessante notar que os dois projetos - tanto o projeto de criação de um centro de
referência voltado à localização e difusão de arquivos do período do regime militar,
quanto o projeto de comemoração do cinquentenário da Polop, centrado na produção e
difusão de um arquivo da entidade - são efetivados no mesmo momento, no decorrer de
2009. Sobre o encontro entre as duas propostas, afirma Eduardo Stotz:
Isso é uma convergência, vamos dizer assim, entre o nosso projeto de
comemorar os 50 anos de fundação [da Polop], e o Memórias
Reveladas. Aí fizemos o contato [com o Arquivo Nacional], aí
apresentamos proposta de digitalização, de constituição de acervo,
com a ajuda do Arquivo etc. Foi um encontro, vamos dizer assim. Não
foi algo proposital, foi algo que aconteceu. Sinergias conjunturais.88

Eduardo afirma desconhecer o processo de criação do Memórias Reveladas,
enfatizando o aspecto ocasional da relação estabelecida, naquele momento, entre o
Centro de Referência e o CVM. Questionado sobre a autoria da proposta de criação do
Centro, afirma:
Não sei de quem foi. Eu estava com tanta coisa para fazer que não fui
atrás para saber. Eu acho que tem uma história que passa por essa
questão toda, da anistia, passa pelo fato de que a Dilma assume a
Presidência, eu acho que tem a ver com isso. Que eu saiba, tem a ver
com isso, mas não conheço essa história. E duvido que Samuel
[membro do CVM responsável, juntamente com Eduardo Stotz, pelo
contato com o Arquivo Nacional] conheça. O Samuel é só o elo de
ligação entre uma pessoa que conhece com a outra, que faz o contato,
"ah, você está sabendo, então vai lá...". Mas são processos autônomos.
Por isso é que eu digo: são sinergias da época, da conjuntura, do
momento. 89

Nesse contexto de "sinergia" entre o Arquivo Nacional, que coordenava o
Memórias Reveladas, e o CVM, o grupo de ex-militantes da Polop tinha como
expectativa não apenas a reunião do arquivo da entidade, mas também a digitalização
88
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Entrevista concedida por Eduardo Stotz à autora em 23 de novembro de 2012.
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dos documentos desse arquivo. A digitalização dos documentos - não apenas dos que
seriam doados ao AN, mas também daqueles depositados em outras instituições - era
um ponto das negociações. Esperava-se que o AN assumisse a tarefa, o que é apontado
inclusive pelos técnicos da instituição na conclusão de um dos relatórios de visita que
fizeram ao acervo: "O Arquivo Nacional se propõe a digitalizar a documentação". 90
Uma vez digitalizados, os representantes digitais deveriam estar disponíveis on line no
Banco de Dados Memórias Reveladas.
Embora as negociações entre AN e CVM tenham avançado, resultando na
doação do "Fundo Política Operária" ao AN, bem como na inclusão dessa "parcela" do
arquivo tanto no Sistema de Informações do Arquivo Nacional quanto no Banco de
Dados Memórias Reveladas - o que sem dúvida contribui para a difusão do arquivo, tal
como pretendido pelos membros do CVM -, é interessante notar que parte das
expectativas iniciais do grupo acabaram se frustrando no desenrolar do processo. Não
tiveram sucesso, segundo o grupo, nem a integração das "parcelas" do arquivo e a
elaboração de uma listagem unificada do acervo, nem a proposta de digitalização dos
documentos.
Eduardo Stotz, quando se refere ao que seria essa integração do acervo, deixa
transparecer a insatisfação do grupo com o AN. Segundo Stotz, a ideia dos ex-militantes
reunidos no CVM é que o acervo da Polop
seja um acervo integrado do ponto de vista de informação e de acesso
- que todo mundo possa saber o que encontrar, onde e como . [...] que
seja integrado, ou seja, que se comunique - essa é nossa ideia,
inclusive proposta ao Arquivo Nacional, que ficou de nos ajudar nisso
e até hoje não fez. Está em dívida conosco, porque ia fazer isso como
um projeto. Mas tem uma história nesse meio do caminho, aí, daquela
organização civil, enfim, uma complicação só que até hoje ninguém
conseguiu entender.91
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Stotz se refere, nesse momento, à Associação Cultural do Arquivo Nacional
(Acan), responsável pelo gerenciamento das verbas destinadas ao Memórias Reveladas.
É preciso lembrar que a Acan foi alvo de inúmeras críticas no período inicial de
implantação do Memórias Reveladas. O alvo principal dessas críticas era a composição
da diretoria da Acan, integrada por diversos militares, alguns deles possuindo
vinculação direta com o regime que vigorou entre os anos de 1964 e 1985. O CVM teria
apresentado ao AN, em agosto de 2010, um projeto a ser patrocinado pelo Memórias
Reveladas - cuja verba deveria, portanto, ser aprovada pela Acan -, projeto que previa a
organização e a digitalização dos "documentos da Polop" depositados no Labelu/ UEFS,
no Nudoc/ UFPE, no Amorj/ UFRJ e no Arquivo Nacional. 92 O projeto não foi
contemplado pelo Memórias Reveladas, o que geraria o descontentamento do grupo e a
frustração de suas expectativas:
O Arquivo não só não levou adiante como não nos disse por que e não
nos deu mais notícia nenhuma. [...] É uma pena que não tenha
prosperado, porque... E uma coisa tão irrisória, do ponto de vista
financeiro. E com gente disposta a trabalhar, a ajudar. A gente ficou
bem decepcionado. Para ser bem sincero, ficamos muito
decepcionados. [...] A gente não sabe o que aconteceu. [...] alguém
entrou e atravessou. Não sabemos direito nem como, nem quando,
nem por que, e também já não estamos mais com vontade de saber,
para a gente não se aborrecer. Porque, quando a gente entra de corpo e
alma, fica meio chato isso, não é? Então é melhor... Ou eles [os
dirigentes do Arquivo Nacional] nos procuram, ou fica exatamente
como está.93
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Trata-se do projeto "Memória da Organização Revolucionária Marxista - Política Operária:
organização e acesso público aos acervos", cuja cópia me foi enviada por Eduardo Stotz após a entrevista
concedida em 23 de novembro de 2012. De acordo com essa cópia, o projeto tinha como objetivos
específicos " I- Cadastrar, organizar e disponibilizar para pesquisa a massa documental dos acervos já
identificados e hoje depositados no LABELU (UEFS), no NUDOC (UFPE), no AMORJ (UFRJ) e no
Arquivo Nacional. II- Cadastrar e integrar os acervos da POLOP supramencionados ao banco de dados
do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil – Projeto Memórias Reveladas, Arquivo Nacional.
III- Digitalizar a documentação textual, áudio-visual e iconográfica. IV- Coletar e editar depoimentos. VRecuperação de documentos. VI- Disponibilizar instrumentos de pesquisa e cópias digitais da
documentação para consulta pela rede mundial de computadores através do portal eletrônico do projeto
Memórias Reveladas" (p. 2). O projeto tinha um custo total de R$ 478.252,79, e é interessante notar que,
de acordo com a proposta, o trabalho deveria ser coordenado pelo Centro de Estudos Victor Meyer, o que
aponta para a tentativa de ingerência do grupo junto às instituições custodiadoras do acervo.
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Eduardo Stotz demonstra seu descontentamento não apenas com o tratamento
dado pelo Arquivo Nacional às demandas do CVM, mas à maneira como foi conduzido
o projeto Memórias Reveladas, como um todo:
Quando a gente olha para a página do Arquivo, a gente vê que pouca
coisa foi feita, não é? Quase nada. O nosso grupo parece que foi o
único que deu sentido àquilo. [...] Eu sempre me pergunto por que é
que isso [a participação de outros grupos de esquerda no Memórias
Reveladas e o fortalecimento do Centro de Referência] não aconteceu.
Fico sempre com a suspeita de que alguém queria jogar uma pedra
para impedir que a engrenagem funcionasse. Me dá essa impressão.
Agora, por que, quem, para quê... Parecia que a coisa iria adiante, não
é? A nossa decepção tem a ver com o fato de que a coisa acabou
subitamente, de maneira inexplicável, o que nos leva a pensar que teve
atravessamento político. É quase inevitável pensar nisso. Agora,
quando, como, por que, quem, não sabemos. 94

Stotz ainda manifesta insatisfação com o desempenho do Arquivo Nacional em
relação a pontos específicos, como a digitalização dos documentos - "isso é o segundo
projeto que o Arquivo nos deve e que também não levou adiante" -, e a transcrição,
prometida por técnicos do AN, de uma das falas proferidas durante o seminário
"Importância da Polop na história contemporânea do Brasil", realizado na sede do
Arquivo Nacional em março de 2011 - "também é outra dívida; o Arquivo está cheio de
dívidas conosco, não é?".95 Apesar de não ter suas demandas atendidas, como era
esperado no início das negociações com o AN, o CVM não parece ter desistido
completamente de exercer alguma influência junto às instituições custodiadoras do
arquivo, no sentido da conformação dessas fontes históricas.
A principal preocupação do grupo, nesse sentido, parece residir na forma de
organização das parcelas do arquivo pelas instituições - ou seja, na maneira como a
documentação é apresentada por essas instituições aos pesquisadores. As doações ao
Labelu, ao Amorj e ao Arquivo Nacional foram acompanhadas de uma listagem de
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identificação dos documentos - que teve sua primeira versão elaborada por membros do
CVM, a partir dos documentos doados ao Labelu -, utilizada por essas instituições como
instrumentos de pesquisa disponíveis aos seus usuários. De acordo com Stotz,
a base daquela listagem [enviada pelo CVM ao Arquivo Nacional
juntamente com a documentação, e utilizada pelo AN como
instrumento de pesquisa] é a listagem que foi para o Labelu, que Eliza
[Tieko, diretora do CVM] fez e encaminhou para o Labelu. Essa
listagem é a referência para a nossa listagem aqui [no Rio de Janeiro],
que foi para o Arquivo Nacional, e que também é referência para o
Amorj.96

Essa listagem identifica e agrupa os "documentos da Polop" de acordo com a
periodização adotada pelo CVM para compreensão da trajetória da entidade,
englobando, portanto, as "fases" ou "períodos" ORM-PO, POC e OCML-PO. Segundo
Stotz, a adoção desse critério de organização pelas entidades custodiadoras das parcelas
do arquivo é fundamental para que a "unidade" do arquivo seja mantida, e para que a
"comunicação" entre essas parcelas possa ocorrer. Questionado sobre a possibilidade de
alteração desse arranjo por parte dos técnicos do Arquivo Nacional, Stotz afirma:
No ano que vem, nós vamos marcar uma conversa [com a responsável
pelo processamento técnico da documentação doada pelo CVM ao
Arquivo Nacional], para a gente discutir a reorganização daquele
material. [...] Eu acho que tem uma característica naquela listagem,
que é a periodização que a Eliza fez. Ela facilita a integração dos
acervos. Então, se mudar, não pode mudar tão radicalmente, porque
isso vai dificultar o acesso ao acervo do Labelu, por exemplo. Tem
que pensar, não é? [...] A periodização que a Eliza criou tem a ver com
o período como um todo, porque se você olhar isso tem a ver também
com a fase anterior [referente à ORM-PO], que está lá no Cedem.
Então, se mudar isso, desarruma o... Pode mudar, mas não muito, ma
non troppo. Eu acho que, talvez, o que possa pensar é uma espécie
de... Dentro dessa linha temporal, fazer outras maneiras de acessar os
documentos, tudo bem. [...] Se não, cria uma impossibilidade de
comunicação entre os acervos. [...] A periodização é imprescindível. 97

A fala de Stotz, que explicita a busca do grupo por exercer um relativo controle
sobre a documentação doada ao AN, leva a pensar em alguns pontos destacados por
96
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Heymann (2012) acerca da relação entre os doadores de um arquivo e a instituição que
o recebe. Primeiramente, deve-se pensar que "a doação implica também uma dose de
risco" (HEYMANN, 2012, p. 43), na medida em que o uso dos documentos pelos
pesquisadores foge ao controle dos doadores. De acordo com a autora - que tem como
referência o texto produzido em 2005 por Christian Hottin a partir de sua experiência
como arquivista do Centre des Archives du Monde du Travail -,
o gesto de doação, muitas vezes, enseja negociações por parte do
titular, que têm como objetivo tentar "controlar" as leituras dos
documentos, minimizando o imponderável do julgamento histórico. A
entrada do arquivo em uma instituição arquivística não garantiria,
portanto, um destino único e previsível para a memória do titular, uma
vez que o uso e a interpretação dos documentos lhe escapam.
(HEYMANN, 2012, p. 43)

Tentar garantir que o Arquivo Nacional não altere "radicalmente" a ordenação
dos documentos, conferida pelos produtores do arquivo previamente à doação, seria
uma maneira de tentar "controlar as leituras" desses documentos pelos pesquisadores,
embora o sucesso de tal esforço seja sempre relativo. O que se pretende destacar, aqui, é
que o espaço institucional, aparentemente protegido do personalismo e orientado por
rotinas e procedimentos técnicos, apresenta-se também sujeito a ingerências por parte
dos doadores de arquivos, o que contribui para definir a maneira como esses arquivos
serão disponibilizados aos pesquisadores. Ainda de acordo com as reflexões propostas
por Heymann, busca-se
chamar a atenção para o espaço de negociação que pode existir
mesmo no ambiente "impessoal" das instituições. De fato, a custódia
do arquivo por uma instituição não neutraliza completamente as
demandas e projeções de que são objeto os arquivos por parte do
titular e de seus "herdeiros", ou seja, não constitui garantia de que
interferências do produtor e/ ou doador do arquivo serão eliminadas.
(HEYMANN, 2012, p. 44)

É interessante notar que, além de se dedicar à produção de um arquivo da Polop,
à transferência desse arquivo a instituições de acesso público e à busca por um relativo
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controle da documentação no âmbito de atuação dessas instituições, o CVM volta-se
também, ele próprio, para a organização e difusão desse arquivo por meio do portal do
Centro disponível na internet. Uma das opções do "Menu Principal", no portal, intitulase "Acervos". Ali estão reunidos, segundo um quadro de arranjo determinado pelo
CVM, os representantes digitais de parte dos documentos depositados nas instituições
custodiadoras do arquivo, além de outros, somados à documentação original em função
de critérios temáticos ou autorais.
Os documentos disponíveis no link "Acervos" encontram-se organizados de
acordo com o seguinte quadro de arranjo: "Arquivo Política Operária", onde aparecem,
sem distinção, documentos de todas as "fases" ou "períodos" da Política Operária;
"Arquivo Érico Sachs", "Arquivo Talheimer", "Arquivo Victor Meyer" e "Arquivo Eder
Sader", que reúnem textos de autoria dos titulares e também textos produzidos por
terceiros a respeito de suas trajetórias; "Memória do movimento operário" e "Memória
das lutas no campo", que apresentam-se como seções relacionadas a temáticas de
interesse do CVM, sem vinculação direta com a atuação do próprio CVM, da Polop ou
de seus militantes.98 Dessa forma, a classificação dos documentos se aproxima a uma
narrativa, na qual são ressaltados: a "Política Operária", apresentada de forma
homogênea, sem qualquer destaque evidente para seus distintos "períodos"; os mais
expressivos militantes e teóricos vinculados à organização, o que indica uma
valorização desses personagens no âmbito da trajetória da Polop; além de uma tentativa
de fornecer visões gerais do movimento social urbano e rural, afinadas com as posições
defendidas pelo grupo.
Os documentos disponibilizados no portal não levam a pensar, exatamente, na
condição de "fonte" para a pesquisa e no seu uso secundário pelos pesquisadores, tal
98
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como acontece em relação aos papéis depositados nas instituições de guarda. Ao
contrário, a maneira como o arquivo é colocado no portal indica o valor de uso que os
registros ainda possuem para os ex-militantes da organização, empenhados não apenas
na produção de uma memória da Polop e na valorização de seus principais militantes e
teóricos, mas também dedicados à atualização dessa memória em função de novas
conjunturas políticas. Stotz faz a diferença entre o que seria o "arquivo-acervo", ou
arquivo permanente, também conhecido como "histórico", sob custódia das instituições,
e o "arquivo-arquivo", ou arquivo corrente, ainda portador de valor de uso - político por parte de seus detentores:
Uma coisa são os processos de organização dos arquivos, como
instrumentos da luta política - é uma coisa. Outra coisa é a
transformação desses arquivos em acervos. Aí tem a ver com a
característica de cada um deles: o do Cedem é uma história, o do
Labelu é outra. São histórias, caminhos, circunstâncias diferentes. E o
terceiro é o acervo, já agora, como fruto dos 50 anos, e a constituição
do portal Victor Meyer - que veio do interesse de alguns ex-militantes
de retomar a reflexão política, a análise de conjuntura... E parte desse
acervo está já digitalizado e disponível pelo portal. Aí ele deixa de ser
acervo, no sentido tradicional, e, para esse grupo, volta a ser um
arquivo, no sentido tradicional da palavra. Ou seja, interessa-nos o uso
político desse acervo, que está digitalizado e disponível no portal.
Então, são dois tipos diferentes: um, são os acervos que estão em
arquivos - Labelu, Arquivo Nacional, Cedem... -, com uso difuso, para
pesquisa, para isso, para aquilo outro, e outro é o acervo que nós
constituímos agora, como fruto desse processo recente de
comemoração dos 50 anos, e de uso político dele agora no portal. São
dois...99

Stotz deixa transparecer um razoável conhecimento das distintas funções do
arquivo - primária e secundária - e assume um uso primário para o material "histórico"
disponibilizado no portal.100 Fica explícito, na citação, que o "arquivo-arquivo",
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Entrevista concedida por Eduardo Stotz à autora em 23 de novembro de 2012.
O arquivo corrente é definido pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística como um
"conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto de consultas
freqüentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração" (ARQUIVO NACIONAL,
2005, p. 29), enquanto o arquivo permanente ou histórico é definido como um "conjunto de documentos
preservados em caráter definitivo em função de seu valor" (Ibid., p. 34). No caso do arquivo corrente, está
em jogo o valor primário, de uso, que os documentos apresentam para a entidade produtora, e, em relação
ao arquivo permanente, destaca-se o valor informacional ou probatório - secundário, portanto - dos
documentos.
100
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classificado e difundido diretamente pelo CVM, alimenta o discurso político dos antigos
militantes nos dias atuais, servindo como substrato para a atuação política do grupo.
Esse uso do arquivo permanente ou histórico ("arquivo-acervo") tal como um arquivo
corrente ("arquivo-arquivo") - ou seja, um uso no qual os documentos retomam sua
função de "instrumento da luta política", voltando dessa forma ao circuito das atividades
desempenhadas pelo grupo - aponta para o fato de que o arquivo, longe de se constituir
em simples repositório de registros do passado, deve ser entendido como um objeto em
permanente construção, para a qual concorrem, entre outros agentes, os "herdeiros" do
arquivo, responsáveis pela "perpetuação" da memória e do legado de seus titulares.
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Considerações finais

Desde os anos finais da ditadura civil-militar implantada no país em 1964,
parece crescente o interesse pelos arquivos que tratam do período - seja pelos "arquivos
da repressão", produzidos pelo aparato repressivo do regime, como os arquivos das
polícias políticas e dos organismos militares destinados a tal finalidade, seja pelos
"arquivos sobre a repressão", em uma referência aos documentos sobre o tema
localizados em conjuntos documentais tanto públicos quanto privados (COSTA, 2004).
Essa busca pelos arquivos tem origem em demandas diversas. Em primeiro lugar, devese ressaltar o caráter probatório dos documentos constantes especialmente dos arquivos
públicos, e o consequente lugar de prova ocupado por esses documentos em processos
judiciais que reclamam medidas reparatórias em relação às violações cometidas pelo
regime. Ainda que se possa questionar a fidedignidade de tais registros - ou seja, a sua
capacidade de representar de forma genuína as ações que lhes deram origem -, não se
deve perder de vista que esses arquivos desempenham função importante nas lutas em
defesa da democracia e dos direitos humanos, razão pela qual são cada vez mais
reivindicados, em nome do "direito à verdade".
Para além da dimensão probatória que os destaca em âmbito jurídico, os
arquivos referentes ao regime militar atendem também a uma importante demanda da
sociedade civil, especialmente por parte de grupos que estiveram na oposição ao regime
durante a sua vigência: o "direito à memória", à reconstrução de identidades e à inclusão
desses grupos na memória e na história da nação de uma forma distinta, agora marcada
pelo reconhecimento de seu protagonismo nas lutas políticas do período, em oposição
ao silêncio ao qual teriam sido condenados no decorrer do processo de
redemocratização. Somados aos testemunhos, os arquivos constituem-se em objetos por
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meio dos quais o "direito à memória" é exercido, na medida em que possibilitam a
escrita de novas narrativas sobre o período. Os arquivos privados, especialmente, por
conterem muitas vezes registros não oficiais dos fatos ocorridos à época, apresentam-se
como fontes passíveis de fazer emergir novas versões desses episódios, atreladas à
percepção daqueles que foram silenciados pelo regime e que, nos embates ainda hoje
travados no campo da memória, continuam sua luta política.
As fontes documentais referentes à ditadura - que hoje não se constituem apenas
em demandas da sociedade civil, alcançando também o lugar de objeto de políticas
públicas voltadas à reconstrução da memória nacional sobre o período - devem ser
entendidas nesse contexto, ou seja, como elementos de disputa política, na medida em
que servem de matéria à construção das narrativas históricas, legitimando-as. Dessa
forma, o crescente interesse pelos arquivos ganha novas abordagens, deslocando-se o
foco da sua condição de "fonte" - ou seja, de seu conteúdo informativo - para a de
"objeto" de pesquisas interessadas em entender o lugar que esses conjuntos documentais
ocupam no campo dos embates pela memória e pela escrita da história. De acordo com
Araújo e Santos (2007),
hoje nós nos encontramos muito distantes tanto da noção de história
como registro fiel do passado, como da redução da memória a um tipo
de reconstrução seletiva do passado. O passo fundamental a ser dado é
perceber, portanto, que na reconstrução do passado nada há de natural.
(ARAÚJO, SANTOS, 2007, p. 99)

Orientado pela noção de que a reconstrução do passado não é algo "natural", mas
um processo que pode e deve ser problematizado, este trabalho buscou refletir sobre a
maneira como as narrativas acerca do passado são produzidas e difundidas na cena
pública, tomando como objeto específico a construção da memória da Política Operária
(Polop) e a produção de um arquivo histórico da organização por parte de seus antigos
militantes. Vinculado ao projeto memorial desses militantes, o arquivo da Polop é
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produzido material e discursivamente pelo grupo, mas não apenas por ele: as
instituições custodiadoras, os profissionais de arquivo e as políticas públicas voltadas ao
setor também contribuem, em alguma medida, para a configuração adquirida pelo
conjunto documental e, consequentemente, para a conformação dessas fontes históricas
disponíveis aos pesquisadores - que, por sua vez, imprimirão novas marcas ao arquivo,
a partir do uso que fizerem dele. Tal como proposto por Ketelaar (2006), busca-se
evidenciar que um arquivo não é feito apenas da reunião de documentos, mas também
das interpretações e apropriações - ou, no termos do autor, das "ativações" - de que foi
objeto ao longo do tempo. Sobre essa abordagem dos arquivos, afirma Ketelaar:
l'attention n'est plus fixée sur le document archivistique lui-même,
mais sur le processus fonctionnel ou le contexte de la création (Yakel,
1996); non plus sur les archives comme produit devant être archivé
mais sur les archives comme processus; plus sur l'artefact physique
mais sur l'action même qui à l'origine de la création de l'artefact
(Taylor, 1988); déplacer l'accent de l'analyse des propriétés et des
caractéristiques des documents individuels sur l'analyse des fonctions,
processus et transactions qui sont à l'origine de la création de
documents (Cook, 1997, 47). (KETELAAR, 2006, p. 66)

A análise do arquivo da Polop, dessa forma, buscou evidenciar a história da
formação desse conjunto documental, identificando os agentes envolvidos em sua
produção, assim como os sentidos a ele atribuídos. É interessante perceber como o
arquivo se articula a uma série de iniciativas voltadas à difusão da memória da
organização - levadas a efeito pelo grupo de antigos militantes reunidos, desde 2009, no
então recém criado Centro de Estudos Victor Meyer (CVM) -, não podendo, portanto,
ser visto de forma isolada. O arquivo se vincula, por exemplo, às publicações - que
reúnem textos da Polop ou referentes a ela - lançadas pelo CVM, na medida em que
serve de subsídio à elaboração destas. Vincula-se também à realização de eventos
públicos organizados pelo grupo, destinados a comemorar a importância da
organização, como se percebe na realização do Seminário "Importância da Polop na
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história contemporânea do Brasil", realizado na sede do Arquivo Nacional (AN) como
decorrência das negociações estabelecidas entre AN e CVM, em função do processo de
doação de uma "parcela" do arquivo àquela instituição.
O arquivo da Polop contribui para legitimar, hoje, a existência do grupo de
antigos militantes reunidos no CVM, que voltam a atuar politicamente, também por
meio da difusão de balanços e análises de conjuntura, fundamentados nas "atualizadas"
teses da Polop. Importa entender que esse arquivo, reunido pelo grupo mais de 20 anos
após a extinção da Polop, não se constitui simplesmente no restabelecimento de um
conjunto documental fragmentado no decorrer dos anos, mas resulta de um
investimento político que tem consequências tanto em relação ao grupo que o articula
quanto em relação à configuração dessas fontes de pesquisa. A própria adoção do termo
"arquivo" para designar os "documentos da Polop" não deixa de representar uma
atribuição de sentido ao conjunto documental, que tem o efeito de reforçar a ideia de
unidade desses documentos e de sua relação direta com a entidade produtora.
O trabalho buscou mostrar também como as entidades custodiadoras de um
arquivo podem intervir na maneira como este se apresenta aos pesquisadores. Apesar de
não comprometido diretamente com o projeto memorial desenvolvido pelo CVM, e a
despeito de sua posição de neutralidade fundada em rotinas e procedimentos técnicos, o
Arquivo Nacional - uma das instituições custodiadoras do arquivo da Polop, analisada
de maneira mais detida ao longo do trabalho - corrobora, muitas vezes, narrativas
originadas no projeto memorial do CVM, assumindo formulações discursivas do grupo.
É o que se percebe, por exemplo, quando o Arquivo Nacional reafirma a existência de
um arquivo da organização - o "Fundo Política Operária", tal como o conjunto
documental foi denominado pela instituição, sem que fique evidente aos pesquisadores
as operações materiais e intelectuais empreendidas na produção desse conjunto. Ao
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disponibilizar aos pesquisadores, como instrumento de pesquisa, a listagem de
identificação do conjunto documental elaborada pelo CVM, o Arquivo Nacional
também contribui para reforçar o discurso produzido pelo grupo - visto que, nessa
listagem de identificação, os documentos são ordenados de forma a reproduzir a
periodização segundo a qual a trajetória da Polop é compreendida pelo CVM.
A imbricação entre arquivos, memória e história proposta neste trabalho não
poderia ser entendida sem considerar o contexto em que se inserem as iniciativas
voltadas à reunião e difusão de arquivos sobre a ditadura civil-militar, à construção de
memórias de grupos silenciados no processo de transição democrática e à revisão
historiográfica acerca do período. É preciso compreender que esses processos
representam possibilidades de escrita de uma nova história e de construção de novos
discursos memoriais, e que por isso se configuram como um campo de disputa e,
consequentemente, de investimento intelectual de todos aqueles que se interessam pelos
fenômenos sociais de construção da memória. O trabalho buscou, dessa forma,
contribuir para a compreensão desses fenômenos.
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