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RESUMO
A luta política pela construção de memoriais associados à ditadura civil-militar
brasileira (1964-1985) vem ganhando destaque na última década no Brasil a partir do
entendimento de que a preservação, o financiamento e a manutenção destes lugares
de memória são políticas de Estado, legitimados por instrumentos como o III Plano
Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e o Relatório Final da Comissão Nacional
da Verdade (CNV). Os projetos e processos de construção dos lugares de memória
da resistência são protagonizados por agentes situados no campo de disputas por
memória, verdade e justiça, conformado pelo recente contexto de aprofundamento da
justiça de transição no país. Partindo do pressuposto que a articulação destes agentes
em busca da legitimação dos lugares de memória da resistência configura uma
estratégia para inscrever fatos e histórias no imaginário social, esta pesquisa tem
como objetivo descrever como estes projetos e processos são marcados por disputas
e assimetrias entre estes agentes, assim como nas suas interações com o poder
reificado pelo Estado. Situada e relacional, esta pesquisa tem como objetivo
caracterizar e analisar o papel dos atores, bem como as temporalidades, imagens e
narrativas que estão em disputa nos processos de construção de memoriais em curso
na cidade Salvador (Memorial da Resistência da Bahia, Casa Marighella e Forte do
Barbalho), no período de 2011 a 2016.
Palavras-chave: lugares de memória da resistência, justiça de transição, políticas
públicas de memória, patrimônio cultural, ditadura civil-militar.
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ABSTRACT

The political struggle for the construction of memorials associated with the Brazilian
civil-military dictatorship (1964-1985) gained prominence in the last decade from the
understanding that the preservation, financing and maintenance of these sites of
memory are state policies legitimized by instruments such as the Brazil’s 3rd Human
Rights National Plan and the Final Report of the National Truth Commission. The
building projects and processes of these sites of memory of the resistance are carried
out by agents located in the field of disputes for memory, truth and justice,
conformed by the recent context of deepening transitional justice in the country.
Based on the assumption that the articulation of these agents in search of legitimation
of the sites of memory of resistance constitutes a strategy to inscribe facts and stories
in the social imaginary, this research aims to describe how these projects and
processes are marked by disputes and asymmetries between these agents, as well as
in their interactions with the power reified by the State. Situated and relational, this
research aims to characterize and analyze the actors, as well as the temporalities,
images and narratives that are in dispute in the processes of construction of
memorials in progress in the city of Salvador (Bahia’s Resistance Memorial,
Marighella’s House and Barbalho’s Fort), from 2011 to 2016.
Keywords: sites of memory of the resistance, transitional justice, public politics of
memory, cultural heritage, Brazilian’s civil-military dictatorship.
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É preciso não ter medo,
É preciso ter a coragem de dizer.
Carlos Marighella
Existem as relações mais gerais,
mas também as manifestações locais,
que exigem uma tomada de posição,
primeiro intelectual e,
logo em seguida, política.
A questão da espacialidade surge aí:
como a história se espacializa?
Milton Santos
Meus saberes de cidade serviam pra quê?
Aqueles caminhos tinham serviços
Que não eram os mesmos das ruas urbanas:
Pareciam feitos apenas para passarem sonhos e poentes.
Mia Couto
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Introdução
Em maio de 2015 fui selecionada para a realização de uma consultoria vinculada ao
“Projeto de Cooperação Técnica: Cooperação para o Intercâmbio Internacional,
Desenvolvimento e Ampliação das Políticas de Justiça Transicional do Brasil”
(Prodoc BRA/08/021), celebrado entre o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) e a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (Comissão
de Anistia). Este convênio, firmado em 2009, já havia lançado dezenas de outros
editais para a construção de políticas de memória e, especificamente para o Edital de
seleção da Consultoria n. 140660/2015, buscava a contratação de um especialista
para trabalhar junto ao Grupo de Trabalho - Memorial da Resistência da Bahia (GT
Memorial).
O convênio tinha como objetivo aprofundar a reflexão e criar políticas para o
aprofundamento da justiça de transição1 no país. A justiça de transição é pautada por
dispositivos jurídicos, ancorados no Direito Internacional, que visa lidar no presente
com o legado de violência perpetrado pelo Estado ou por grupos políticos/religiosos
em países que passaram por períodos de conflito, guerras civis e regimes de exceção.
Seu arcabouço e formalização é recente, esboçando-se no Brasil a partir dos anos
1980, e está profundamente enraizado no desenvolvimento de uma cultura de direitos
humanos e na ideia de construção de políticas públicas de memória que reconciliem
a sociedade como um todo de seus passados de violência.
São quatro os principais mecanismos que caracterizam a atuação da justiça de
transição em sua pretensão de promover a pacificação e/ou reconciliação nacional: 1)
o direito à memória e à verdade; 2) o direito à reparação às vítimas; 3) a
responsabilização dos agentes perpetradores das violações aos direitos humanos e; 4)
as reformas necessárias das instituições que permitiram os abusos de poder

1

O conceito de justiça de transição, cunhado por Ruti Teitel em 1991, referia-se às novas democracias
latino-americanos e do leste europeu. Teitel (1991) afirmava a ideia de que o direito era constitutivo e
constituído pela justiça de transição (jurisprudência de transição), descrevendo sua genealogia em três
fases distintas: i) marcada pelos Tribunais de Nuremberg, entre 1945 e 1946, que criou importantes
precedentes jurídicos, mas que foi sui generis; ii) marcada pelas transições latino-americanas, a partir
dos anos 1980, pautadas pela democratização, através de medidas de transição e privatização da
economia; iii) marcada pela normalização e globalização, a partir dos anos 1990, onde sociedades
passaram a lidar com seus legados de violência e conflito no passado.
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(BAGGIO, 2010, p. 269). A conformação normativa recente da justiça de transição
tem, consequentemente, permitido que países instrumentalizem e estruturem seus
programas de reparação e medidas de justiça retroativa de forma a se tornarem
accountable com a sociedade, suas vítimas diretas e as agências internacionais das
quais são signatários. Mezarobba (2003) utiliza a expressão “princípios de
accountability” para designar o caráter que ganham os desdobramentos mais recentes
do processo de anistia no Brasil. Com a implantação da Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), em 1995, e da Comissão de Anistia, em
2001, destacados pela autora como desdobramentos do processo de longa duração da
anistia, o Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade em graves violações de
direitos humanos através de reparações econômicas a ex-perseguidos políticos pela
ditadura civil-militar2 (1964-1985). No entanto, avalia que até 2003 “a trajetória
percorrida pelo Estado não deixa dúvidas de que o investimento principal foi feito em
justiça administrativa, especialmente aquela forma restauradora, voltada à
compensação financeira”, não havendo “empenho em buscar a verdade, tampouco
punição” (MEZAROBBA, 2003, p. 146).
Neste sentido, o convênio entre o Pnud e a Comissão de Anistia tinha como objetivo
o aprofundamento do programa de reparações brasileiro em relação aos atores que
sofreram perseguição política pela ditadura civil-militar (através de prisões,
banimentos, cassação de direitos políticos, mortes e desparecimentos de opositores
2

Segundo Melo (2012), o termo “civil-militar” tem sido utilizado pela historiografia para designar
tanto o golpe de 1964, quanto o regime que o sucedeu. Desta maneira, o termo “golpe civil-militar” e
“ditadura civil-militar” deveria ser empregado como forma de recordar que parte dos civis apoiaram o
golpe de 1964 e participaram do processo político posterior, entre 1964 e 1985, periodização corrente
para designar o marco inicial (golpe) e final da ditadura (eleição indireta do primeiro presidente civil).
Melo aponta que, em análise mais atenta, a utilização do termo “civil-militar” por pesquisadores como
Reis (2012) e Fico (2012) trazem “insuficiências e desdobramentos mistificadores”, deslocando “o
sentido dado por um dos pioneiros de seu uso, René Dreifuss (1981)”. Para esta pesquisa atribuo o
termo “civil-militar” tanto para o golpe de 1964 quanto para seu regime subsequente, ancorada na
crítica de Melo (2012) de que este processo político não pode ser descolado da dinâmica do
capitalismo e de suas contradições, assim como não pode ser confundido com revisionismos que
distribuem a “culpa” ao conjunto da sociedade. Apesar do autor sugerir o uso de outro termo
mencionado por Dreifuss - “empresarial-militar” – nesta pesquisa opto pelo termo “civil-militar”
ancorada nos pressupostos dreifussianos reiterados por Melo (2012, p. 42-43), no que se refere à
atuação de organizações sociais como verdadeiros “’partidos políticos’ (sentido gramsciano) do capital
multinacional e associado, que havia deitado raízes na estrutura econômica do Brasil desde a década
de cinquenta, tornando-se o eixo do processo de acumulação capitalista no país”, e tendo papel
determinante na arquitetura do golpe e na atuação posterior de seus agentes em posições estratégias do
aparato estatal. Para mais informações sobre o debate historiográfico em torno das distintas
terminologias e periodização do regime, consultar: Relatório Final da CNV (2014), Motta (2014),
Ridenti (2014), Lemos (2012), Reis (2012), Fico (2012) e Campos (2014).
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políticos, etc.) e seus familiares diretamente atingidos (familiares de mortos e
desaparecidos políticos), tendo como enfoque o fortalecimento das “capacidades de
elaboração e execução de ações da Comissão de Anistia nas áreas de intercâmbio de
experiências institucionais para justiça de transição com relação às áreas de educação,
ciência e cultura” (Termo de Referência n. 140660, 2015).
Respaldado pelos especialistas do campo dos direitos humanos selecionados e
contratados para as consultorias e, mais especificamente, pela própria agência
internacional responsável pela processo destas contratações, a Organização das
Nações Unidas (ONU), a Comissão de Anistia passou então a desenvolver estratégias
de mobilização que permitiam articular ações da sociedade civil em conjunto com
especialistas, órgãos estatais e agências internacionais, consolidando um “campo
heterogêneo por memória, verdade e justiça” 3 (AZEVEDO, 2016), doravante
chamado campo mvj.
Um dos pressupostos centrais deste convênio era de que, para disseminar e
intensificar os mecanismos de justiça de transição era necessário investir na
consolidação da memória política no Brasil. Especificamente em relação à
Consultoria n. 140660/2015, o objetivo era aprofundar a coleta de dados relativos à
repressão da ditadura civil-militar no estado da Bahia. Entre as atividades listadas
estava o mapeando de lugares de memória, atores políticos e acervos emblemáticos
do estado, como forma de viabilizar um plano museológico para o Memorial da
Resistência a ser implantado em Salvador. Outro ponto central da consultoria era
criar uma geografia da memória da região, ao identificar e integrar outras iniciativas
de construção de memoriais na futura Rede de Memoriais da Bahia que,
posteriormente, estaria vinculada à articulação nacional de memoriais coordenado
pelo Memorial da Anistia Política do Brasil (Memorial da Anistia).
A contratação foi feita com muita rapidez, assim como meu deslocamento para
Salvador, onde passaria quatro meses elaborando os produtos da consultoria, que
3

Segundo Azevedo (2016, p. 18), a partir das definições de Bourdieu (1983, 1989), o campo mvj é
composto por agentes que ocupam posições relativas, nomeadas a partir de termos como ‘Estado’,
‘autoridade’, ‘especialistas’, ‘familiares’, ‘sociedade civil’ e ‘movimento social’. E acrescenta que “o
campo se constitui, por um lado, como um sistema dotado de práticas sociais, saberes e lógicas,
conformando determinadas disposições e percepções comuns aos agentes envolvidos, mas também
estrutura um sistema de posições, segundo as quais distinções são concebidas”.
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consistiam na elaboração de: 1) Plano de Atividades, contendo metodologias e
objetivos de pesquisa; 2) Relatório Parcial de Resultados; e 3) Relatório Final.
Também constava como escopo do meu trabalho participar semanalmente das
reuniões do GT Memorial, legitimado pelo governo do estado da Bahia em diário
oficial, em 2013, e responsável pelo processo de implantação do Memorial.
Desde o início do projeto não tinha dúvidas de que minha inserção era dupla. Pelo
viés institucional, meu papel como consultora estava pautado por um escopo de
trabalho e entrega de “produtos”, formalizado através de contrato assinado com o
Pnud e Comissão de Anistia que, em linhas gerais, consistia em realizar um
levantamento historiográfico com a clara função de alimentar um posterior
enquadramento da memória (POLLAK, 1989), fornecendo quadros e pontos de
referência para a construção da narrativa museológica e museográfica do Memorial
da Resistência da Bahia.
Neste ponto, saliento que exerci uma atividade profissional enquanto consultora, mas
que estava ingressando num campo de relações sociais prévias, onde os membros do
GT Memorial já haviam acumulado experiências e avançado em seus projetos para a
construção do Memorial. Ademais, já vinham atuando dentro do campo mvj através
de múltiplas inserções, seja pela condição de ex-prisioneiros políticos ou familiares
de mortos e desaparecidos, isto é, sujeitos de direitos no plano governamental
brasileiro (TEIXEIRA, 2014, apud AGUIÃO, 2014), ou pela acumulação de
credenciais associadas a organizações de direitos humanos e/ou instituições públicas.
Esta sobreposição de papéis também se traduzia em relações políticas e pessoais com
os próprios membros da Comissão de Anistia envolvidos, direta ou indiretamente, no
meu processo de contratação.
Por outro lado, no que tange a minha inserção acadêmica, estar próxima deste mundo
de processos e projetos - onde minha participação e observação constatavam um
universo marcado por disputas e permeado por múltiplas escalas de governança
(gestão pública da esfera municipal, estadual e federal; agências internacionais;
organizações de direitos humanos, movimento social, universidade, etc.),
conformando uma complexa rede de relações - tinha impacto direto na minha
atividade particular de pesquisa de doutorado. Tendo como interesse principal de
18

pesquisa compreender como se dava na prática os processos de construção de
memoriais, entendidos a partir do III Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH3) como parte integrante de políticas públicas vinculadas ao direito à memória e à
verdade, a experiência como consultora em Salvador, por ser situada e relacional,
permitia que “várias questões curiosas e desafiadoras” surgissem “no interior das
relações forjadas por meio do convênio” (TEIXEIRA, 2014, p. 117) .
Através da consultoria, durante quatro meses tive contato semanal, e por vezes quase
diário, com os membros nomeados do GT Memorial. Também tive acesso direto e
autorizado à sua rede de relações, composta por jornalistas, ex-presos políticos,
membros do Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM-BA), ex-secretários de governo,
professores, arquitetos e pesquisadores que, através de entrevistas e conversas
informais, contatos por telefone e e-mail, e encontros em diferentes locais de
sociabilidade (como comemorações, lançamentos de livro, manifestações políticas,
eventos acadêmicos e atividades culturais), ampliavam minha circulação e atuação
para além do espaço circunscrito inicialmente ao trabalho.
A riqueza vivencial e os percursos que realizei durante a consultoria para ter acesso
às informações foram reveladoras de como os processos em torno da construção de
memoriais vinculados à ditadura civil-militar não seguem um cronograma padrão
como aquelas que povoam nosso imaginário acerca de obras de engenharia e
arquitetura que despontam com velocidade no tecido urbano. A sua construção
política é sinuosa, polifônica e conquistada palmo a palmo no cotidiano, refletindo
pouco as diretrizes de políticas públicas estabelecidas no papel.
A minha presença ambivalente no campo permitiu que gradualmente estabelecesse
uma rotina, onde os interstícios e lacunas no processo de construção do Memorial da
Resistência da Bahia aos poucos iam sendo evidenciados pelos agentes. Através de
uma descrição densa (GEERTZ, 1989) de como cheguei ao campo, detalharei a
seguir os meus engajamentos prévios de pesquisa e o processo contratual realizado
pelo Pnud, Comissão de Anistia e GT Memorial, destacando as expectativas
demandadas pela consultoria e os contrastes com que me deparei ao longo dos quatro
meses em que residi na Bahia que, definitivamente, contribuíram para o
reposicionamento do meu campo de pesquisa em Salvador.
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Experiência prévia de pesquisa e reposicionamento do trabalho de campo em
Salvador
Em março de 2015 chegou às minhas mãos a chamada para um dos editais recémabertos pelo Pnud. Como mencionado anteriormente, o edital integrava o Projeto de
Cooperação Técnica BRA/08/021 selado entre Pnud, Comissão de Anistia e GT
Memorial, oferecido a mestres, doutorandos, doutores e pós-doutores formados em
História ou Ciências Sociais, com experiência de pelo menos dois anos em pesquisas
e projetos vinculados à justiça de transição ou à promoção dos direitos humanos.
O edital em questão me foi enviado e indicado por três amigos familiarizados com o
tema de meu projeto inicial de doutorado. Este projeto tinha como objeto de pesquisa
os processos em torno da construção de memoriais em três lugares de memória
(NORA, 1993) associados à repressão: 1) o Memorial da Resistência de São Paulo,
em funcionamento no antigo edifício do Departamento de Ordem Política e Social de
São Paulo (Deops/SP), desde 2009; 2) a Casa da Morte de Petrópolis, centro
clandestino mantido pelo Centro de Informações do Exército (CIE) durante a
ditadura civil-militar, e; 3) o Memorial da Anistia, projeto em construção desde
2007, localizado em dois edifícios da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), a partir do convênio entre Comissão de Anistia e UFMG.
Em torno deste projeto inicial de doutorado já havia feito alguns engajamentos de
pesquisa como visitante e pesquisadora-visitante. Como visitante havia conhecido
memoriais associados ao holocausto na Holanda4 (2010 e 2015) e na Alemanha5
(2010); e memoriais associados às vítimas das ditaduras do Cone Sul, na Argentina6
(2013 e 2015) e no Chile7 (2012). Nestas oportunidades tive contato com o universo
dos chamados sítios de consciência8, estando exposta às suas construções narrativas e
4

Casa de Anne Frank <http://www.annefrank.org/pt/> e Memorial da Resistência de Amsterdã
<https://www.verzetsmuseum.org/museum/pt/museum>.
5
Memorial ao Holocausto <https://www.holocaust-mahnmal.de/en/home.html>.
6
Espacio Memoria y Derechos Humanos <http://www.espaciomemoria.ar/portugues.php>.
7
Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos <https://ww3.museodelamemoria.cl/> e Parque
por la Paz Villa Grimaldi <http://villagrimaldi.cl/>.
8
Para mais informações, acessar o site da rede internacional de sítios de consciência, International
Coalition of Sites of Conscience <http://www.sitesofconscience.org/en/home/>.
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aos seus efeitos sinestésicos mobilizados por diversos recursos expográficos
(imagens, áudios, documentos, objetos, textos, entre outros).
Meu primeiro engajamento enquanto pesquisadora-visitante dizia respeito ao meu
vínculo, desde 2013, como pesquisadora integrante do Projeto de Pesquisa “Entre
informar, reter e conhecer: um estudo teórico-metodológico sobre documentos
sensíveis”, coordenado pela Profa. Dra. Icléia Thiesen (PPGH-Unirio), vinculado ao
Laboratório de História Oral, Informação e Documentação (Lahodoc). Este projeto
tinha como objetivo geral caracterizar e analisar “documentos sensíveis”9 produzidos
por instituições do Estado durante o regime militar, especialmente no que tange às
implicações de sua utilização pelo público em geral enquanto fontes de informação.
Tendo como recorte os processos de julgamentos de presos políticos que chegaram à
segunda instância no Superior Tribunal Militar (STM), a pesquisa utilizou de forma
cruzada entrevistas de história oral com ex-presos políticos, advogados defensores de
ex-presos políticos e arquivistas, como forma de contextualizar e problematizar a
produção destes documentos. Além de participar de algumas das etapas de pesquisa
(revisão bibliográfica, elaboração de roteiros, entrevistas, transcrições e revisões),
também integrei o rol de autores que participaram da publicação da coletânea
“Documentos sensíveis: informação, arquivo e verdade na ditadura de 1964”
(THIESEN, 2014).
Já em fase de elaboração do projeto de doutorado, optei pela publicação de um
capítulo (ALMEIDA, 2014) que versasse sobre o processo de tombamento do antigo
edifício do Deops/SP onde, em 2013, ano de minha primeira visita, já estava em
funcionamento o Memorial da Resistência de São Paulo. Nesta oportunidade, além
de acumular a experiência de visitante, entrevistei Maurice Politi10, ex-prisioneiro
9

Segundo Thiesen (2014, p. 83), documentos, arquivos e temas conflituosos ocorridos no século XX
têm o atributo de “sensíveis”, e são estudados por historiadores, juristas, arquivistas e cientistas da
informação para quem o documento é material e objeto de pesquisa. Dentre algumas razões para a
qualificação de sensíveis está o fato destes documentos estarem relacionados aos acontecimentos que
os produziram, podendo revelar informações (fatos, nomes, experiências e circunstâncias) que
comprometem personagens da vida pública e privada.
10
Maurice Politi foi preso pela Operação Bandeirantes (Oban), em 1970, pela sua participação como
apoio logístico da organização revolucionária Ação Libertadora Nacional (ALN). Passando por nove
prisões, entre 1970-1974, foi expulso do país em 1975 como apátrida, por conta de sua origem egípcia,
retornando ao Brasil apenas em 1980, quando recuperou a sua nacionalidade brasileira. A partir da
década de 1980 dedicou-se às áreas de exportação e controle de qualidade em empresa multinacional,
vivendo em diversos países estrangeiros. Retornou ao Brasil definitivamente em 2004, iniciando sua
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político e membro do Núcleo Memória, organização social atuante na construção do
projeto vitorioso do Memorial, finalizado em 2009. A visita não só proporcionou a
experiência de transitar pelo espaço e entrevistar um dos agentes-chave para a sua
construção, como resultou num primeiro contato com Maria Luiza Tucci Carneiro e
Kátia Regina Felipini Neves, respectivamente historiadora e museóloga nomeadas
pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo para a elaboração do plano
museológico e coordenação do Memorial. Também mantive contato com a
pesquisadora Deborah Regina Leal Neves, historiadora e servidora do Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de
São Paulo (Condephaat), que compartilhou comigo os arquivos dos processos de
tombamento do edifício e de suas publicações acadêmicas sobre processos de
tombamento de locais associados às ditaduras do Brasil e da Argentina (NEVES,
2011 e 2012).
Minha experiência enquanto bolsista de doutorado do Projeto “Arqueologia da
reconciliação: formulação, aplicação e recepção de políticas públicas relativas à
violação de direitos humanos durante a ditadura militar”11, coordenado pela Profa.
Dra. Angela Moreira Domingues da Silva (PPGHPBC-Cpdoc/FGV), também havia
me aproximado do campo mvj, principalmente ao acompanhar as reuniões e eventos
da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro (Cev-Rio) e por participar das etapas de
revisão bibliográfica e preparação dos roteiros de entrevistas de história oral. Inserido
na linha temática de Políticas Públicas de Não-Repetição, o projeto tinha como
objetivo colher depoimentos de pessoas vinculadas ao processo de elaboração,
implementação e recepção de políticas públicas de reparação às violações aos direitos
humanos durante a ditadura civil-militar, como pessoas que ocuparam postos-chave
participação no grupo que daria origem à organização social Núcleo Memória, que esteve a frente do
projeto de construção, assim como da atual administração, do Memorial da Resistência de São Paulo.
Politi também é conhecido pela publicação de seu livro de memórias “Resistência atrás das grades”,
um diário sobre sua participação na greve de fome desencadeada por prisioneiros políticos durante a
ditadura (POLITI, 2009).
11
Este projeto foi realizado através da parceria entre a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à
Pesquisa (Faperj) e a Comissão da Verdade RJ (Cev-Rio), a partir da promessa política feita pelo
então governador do estado, Sérgio Cabral, na solenidade da posse dos membros da Cev-Rio, em
2013. O edital n.38/2014 intitulado “Apoio ao estudo de temas relacionados ao direito à memória, à
verdade e à justiça relativas a violações de direitos humanos no período de 1946 a 1988” selecionou
projetos de seis instituições de ensino e pesquisa sediadas no Rio de Janeiro (UFRJ, UFRRJ–CPDA,
UFF-VR, PUC-RIO, FGV, IBMEC), que geraram subsídios para a composição do Relatório Final,
disponível em < http://www.cev-rio.org.br/relatorios/final>.
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nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de integrantes de entidades do
terceiro setor e de movimentos sociais, que influenciaram, direta ou indiretamente, a
construção de políticas públicas de memória. Outra etapa do projeto consistiu na
organização do arquivo do ex-Secretário Nacional de Direitos Humanos, José
Gregori, sob guarda do Cpdoc/FGV.
Ao longo dos dois primeiros anos do doutorado também investi na produção de
artigos sobre os processos de construção de memoriais, sempre com enfoque na
temática da tese e publicados em periódicos especializados, e em participações em
eventos acadêmicos. Destaco a publicação do capítulo de livro onde analisei por
contraste as experiências de dois centros clandestinos no Chile (Villa Grimaldi) e no
Brasil (Casa da Morte de Petrópolis) (ALMEIDA, 2015a); o artigo onde abordo a
construção do Memorial de Anistia Política do Brasil em Minas Gerais, capital
planejada e construída sob os ideias republicanos (ALMEIDA, 2015b); e o artigo
escrito com Icléia Thiesen sobre a patrimonialização da experiência política, tendo
como enfoque o lugar de memória chamado de Casa Azul, utilizado pelos militares
para prender, torturar e matar opositores políticos na região do Araguaia (THIESEN;
ALMEIDA, 2015).
Essas referências talvez tenham sido fundamentais para a aprovação nas primeiras
das três etapas da seleção. A primeira consistia em uma análise curricular, onde o
candidato deveria comprovar pelo menos dois anos de experiência em pesquisas e/ou
trabalhos diretamente relacionados com a justiça de transição e direitos humanos.
Com a aprovação nesta primeira fase era preciso enviar, em seguida, uma redação de
cinco laudas a respeito da importância da construção de memoriais para o
fortalecimento da cultura dos direitos humanos e da democracia. Fui aprovada nesta
segunda etapa, seguindo para a terceira e última fase: a entrevista em Brasília, na
sede da Comissão de Anistia, no Palácio do Ministério da Justiça, na Esplanada dos
Ministérios.
Até este ponto, o processo de seleção foi todo articulado pelo Pnud. Cada candidato
deveria se cadastrar a partir de um formulário padrão, enviar o currículo dentro dos
modelos estabelecidos e encaminhar a redação por e-mail para avaliação de uma
comissão mista, com membros do Pnud e da Comissão de Anistia.

23

O Pnud, assim como descrito em seu site institucional12, intitula-se como uma
agência líder da rede global de desenvolvimento da ONU. O seu foco é definido pelo
combate à pobreza e promoção do desenvolvimento humano, assegurando a proteção
aos direitos humanos, de gênero e raça. Presente no Brasil desde a década de 1960, e
atuando em mais 166 países ao redor do globo, o Pnud colabora com governos,
iniciativa privada e sociedade civil desses países através de apoio técnico e de
acúmulo de know-how, a partir do desenvolvimento de diagnósticos e
recomendações em áreas como: ciência e tecnologia, modernização do Estado,
fortalecimento institucional, combate à pobreza e exclusão social, conservação
ambiental e uso sustentável de recursos naturais.
No âmbito da promoção de processos de justiça de transição, a ONU acumulou
experiência ao avaliar mais de 100 processos de democratização ao redor do globo.
O artigo escrito pelo ex-presidente da Comissão de Anistia afirma que, a partir desta
experiência, a ONU constatou que a consolidação democrática pode ser obtida
através de “[...] estruturas legítimas para a solução pacífica de disputas e a correta
administração da justiça” (ABRÃO; TORELLY, 2010, p. 109). Como país membro
da ONU, o processo de aprofundamento transicional levado a cabo pela Comissão de
Anistia foi impulsionado pelo convênio com o Pnud. Todas as ações implementadas,
com exceção das reparações econômicas dos anistiados, foram alavancadas a partir
do convênio firmado em 2009. Neste bojo incluía-se a capacitação e pesquisa
(consultorias, promoção de seminários e congressos, publicação de livros e a própria
Revista Anistia Política e Justiça de Transição), a ampliação das pesquisas
(convocando especialistas brasileiros e de outros países para pensar em novas
perspectivas de reparação integral, como a Clínica dos Testemunhos13, as Caravanas
da Anistia14 e a construção do Memorial de Anistia) e a consolidação de aportes a

12

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/pnud/>, Acesso em: 10 de dezembro de 2016.
O projeto Clínicas do Testemunho foi inaugurado em 2013, através de edital público. O projeto
prevê a contratação de grupos autônomos para a realização de trabalho clínico de atenção psicológica
aos anistiados, anistiandos e familiares. Segundo Brasil (2015, p. 177), o projeto possui, antes de tudo,
“uma dimensão especial por ser pioneiro desta tarefa de reparação psicológica, que cabe
exclusivamente ao Estado, por ter sido autor dos crimes de lesa humanidade”.
14
Segundo Abrão e Torelly (2011), as Caravanas da Anistia, criadas a partir de 2008, consistem em
sessões públicas itinerantes para pedidos de reparação por perseguição política, onde também são
realizadas homenagens e atividades culturais e educativas. Ao final das sessões, a palavra é dada ao
anistiado, seguido de um pedido de perdão público oficial do Estado, onde a reparação moral e
13
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partir de políticas integrais e reformas institucionais para lidar de forma mais ativa
com as heranças políticas, culturais e institucionais da ditadura.
O papel do Pnud me parece estratégico em termos de mediação. Com o apoio técnico
especializado da ONU, organismo com legitimidade perante as nações signatárias de
suas convenções, a Comissão de Anistia estava respaldada em diretivas
internacionais. Ou seja, o convênio tratava de algo voltado para o desenvolvimento
de políticas de Estado, enfraquecendo o argumento lugar comum da opinião pública
de que as ações de reparação simbólica e material seriam ações partidárias. Isto pode
ser compreendido, inclusive, tomando como exemplo a seleção e contratação de
pesquisadores para integrar as investigações desenvolvidas pela Comissão Nacional
da Verdade (CNV). Os editais foram lançados pelo mesmo convênio (Pnud e
Comissão de Anistia), onde a Comissão de Anistia daria suporte técnico através de
seu acúmulo de dados e pesquisas consolidadas, sendo os candidatos selecionados
via Pnud uma forma de dar mais transparência e isenção ao processo.
Voltando à última etapa da seleção, segui para Brasília para realizar a entrevista
final. Apresentei-me na sala indicada, onde havia mais três candidatos, todos com
residência fixa em Salvador. Seguindo a ordem de chegada, cada candidato foi
chamado individualmente para responder e comentar as questões da mesa, em sala de
reunião fechada. A mesa estava composta por Rosane Cavalheiro Cruz,
coordenadora-geral do Memorial da Anistia; Mayara Nunes de Castro, chefe da
divisão de arquivo da Comissão de Anistia; e Carlos Marighella, ex-preso político,
filho do guerrilheiro Carlos Marighella e coordenador do GT Memorial.
Quem iniciou a entrevista foi Rosane. Ela tornou a explicar o objetivo da consultoria,
contextualizando o que estava por trás da contratação. Em Salvador, durante
cerimônia da edição especial da Caravana da Anistia, em 2011, que trataria do
julgamento de anistia post-mortem de Carlos Marighella, um grupo de ex-presos
políticos, familiares de mortos e desaparecidos e demais apoiadores sob o nome de
individual ganha âmbito coletivo. O ato público de reparação transforma a questão do pagamento das
indenizações em algo secundário, pois os anistiados recuperam seu sentimento de pertencimento ao
país, recompondo suas identidades e o próprio sentido de comunidade política. No âmbito coletivo, os
atos públicos e homenagens permitem que as novas gerações se sintam inseridas na pluralidade de
histórias do país, principalmente através dos testemunhos das vítimas, contribuindo para a construção
da identidade nacional coletiva.
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movimento “Pró-Memorial Marighella Vive” estrategicamente pressionaram o
governador Jacques Wagner (PT) a prometer publicamente a transformação da casa
onde Marighella viveu até os 24 anos de idade, na Baixa dos Sapateiros. Após
negociações políticas, Wagner havia cedido duas casas tombadas no Pelourinho, via
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e Secretaria de Cultura
do Estado da Bahia (SecultBA), para construir o Memorial da Resistência da Bahia,
um memorial para “todos os baianos” perseguidos durante o regime.
Rosane continuou deixando claro que, caso fosse selecionada, iria trabalhar
diretamente com Carlinhos, o filho de Carlos Marighella. Também afirmou que ele
liderou todo o processo de negociação do Memorial desde 2011 e que lideraria
também o processo seletivo e o avanço da consultoria, posto que seria através de
reuniões semanais em Salvador com o GT que os desenhos da consultoria seriam
traçados.
As perguntas que foram formuladas, além de indagar minha experiência na área,
também incluíram questões direcionadas para qual tipo de metodologia e fontes de
pesquisa iria utilizar. Como tinha quase que um completo desconhecimento sobre os
impactos da ditadura na Bahia – excetuando alguns de seus personagens mais
emblemáticos, como Marighella e Lamarca, e alguns de seus eventos culturais e
políticos mais comentados – havia realizado uma breve pesquisa preparatória: li o
capítulo 15 do relatório final da CNV (BRASIL, 2014) sobre as instituições e locais
associados a graves violações de direitos humanos, onde havia o mapeamento de
doze locais na Bahia, entre unidades militares e policiais e estrutura clandestina (ver
Quadro 1); li alguns artigos sobre a atuação de grupos de esquerda no estado e
examinei relatórios parciais das comissões locais15.
Durante a breve pesquisa, fiquei atenta ao fato de que a Bahia, diferente de outros
estados brasileiros, não havia instaurado uma comissão de reparação no âmbito do
governo do estado – como os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo,
15

Consultei o relatório parcial da Comissão Estadual da Verdade da Bahia, e os relatórios finais da
Comissão Milton Santos de Memória e Verdade da Ufba, Comissão Eduardo Collier Filho da
Faculdade da Direito da Ufba e da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de Vitória da
Conquista. (Os links antes disponíveis com os relatórios online em formato .pdf, não foram
encontrados nos sites das comissões no momento de escrita da tese).
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por exemplo – no início dos anos 2000. Também me certifiquei de que o arquivo do
Departamento de Ordem Social e Política (Dops) local nunca fora encontrado e
aberto ao público, somando-se às suspeitas de que parte, ou sua totalidade, havia sido
queimada na Base Aérea de Salvador, como noticiado através da reportagemdenúncia pautada pelo GTNM-BA ao programa Fantástico, da Rede Globo, em 2004.
Portanto, ao me deparar com a pergunta, indiquei que uma boa solução seria
trabalhar com os próprios arquivos da Comissão de Anistia aos quais teria acesso
durante a consultoria.
A última pergunta foi relativa ao projeto de concepção do memorial baiano.
Respondi que não tinha condições de responder tal pergunta, pois precisaria
aprofundar mais a pesquisa e trabalhar em conjunto com quem estava demandando a
construção do memorial para ter uma compreensão melhor das narrativas e eventos.
E mencionei também que era possível promover uma aproximação com a Red de
Sitios de Memória Latinoamericanos y Caribeños (Reslac), que já acumulava
experiência na musealização de lugares de memória, o que poderia iluminar por
contraste alguns processos. Mais tarde, em conversa com Carlinhos, descobri que
dois aspectos do meu perfil foram determinantes para minha seleção: 1) ser de fora e
sem vínculo partidário, e; 2) não ter apresentado uma ideia pré-concebida do que
seria o memorial. Assim como mencionei o papel de mediação do Pnud nos
parágrafos anteriores, meu papel de pesquisadora-consultora seria reiterado. Ali eu
seria um meio de traduzir suas demandas a partir de uma forma de apresentar ideias e
argumentos de um acadêmico-especialista.
Três dias após a entrevista recebi o comunicado por e-mail que havia sido
selecionada para a realização da consultoria, que se daria em três etapas, através da
apresentação de relatórios. A consultoria duraria três meses, podendo haver
prorrogação por mais um mês. O edital não previa a minha estadia em Salvador,
questão que já havia discutido durante a entrevista para assegurá-los do meu
interesse e disponibilidade de deslocamento temporário para Salvador, determinação
do edital.
A mudança foi realizada em dez dias, pois Rosane já havia informado que deveria
estar em Salvador “o mais rápido possível”, pela prioridade que o projeto tinha
27

perante a Comissão. Selecionei alguns livros e textos em formato .pdf, fiz uma mala
generosa, aluguei um apartamento por temporada no Largo Dois de Julho, a um
quilômetro de distância da sede do Ipac, no Pelourinho, local cedido para as reuniões
do GT Memorial desde 2013. Ali estava marcada a participação de minha primeira
reunião, em 19 de maio de 2015. Portanto, a própria seleção já era o início do meu
ingresso no campo de pesquisa.
Estratégias teórico-metodológicas
Ciente de que minha pesquisa envereda para uma discussão que ganhou corpo principalmente a partir dos anos 2000 – com o aprofundamento do processo da
justiça de transição no país, protagonizado pelos movimentos sociais, Secretaria
Especial dos Direitos Humanos (SEDH) e Comissão de Anistia, de antemão delimito
alguns limites de minha abordagem. Primeiro, não busco construir uma narrativa, ou
narrativas, sobre o passado ditatorial, apesar de compreender que aprofundar os
estudos sobre os impactos sociais, políticos, culturais e econômicos do mesmo seja
uma pauta urgente. As lacunas e os silêncios ainda são grandes e persistem. Exemplo
disto pode ser observado pela própria ausência de publicização de grande parte dos
arquivos dos comandos militares até os dias de hoje.
Segundo, refazer a trajetória da construção destas pautas – seja a justiça de transição
ou a cultura dos direitos humanos – também não é meu objetivo. Apesar de
tangenciar estes temas ao longo da tese, o meu interesse maior é compreender como
as políticas públicas de memória foram construídas e constituídas no Brasil, e como
as mesmas foram operacionalizadas especificamente para o processo de construção
de memoriais sobre a resistência/repressão política na Bahia, circunscritas à cidade
de Salvador, entre maio de 2015 e maio de 2017, período que pontua meu ingresso e
saída do campo.
Em termos literais, um memorial pode estar associado a diversas formas de inscrição
de memórias. Nesta pesquisa delimito os memoriais brasileiros a partir do conceitochave de “lugar de memória” (NORA, 1993), principalmente porque este conceito
tem sido operacionalizado e atualizado pelo próprio campo mvj para a construção e
aprofundamento de políticas públicas. Dotados de dimensões funcionais, simbólicas
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e materiais, os lugares de memória são bastiões onde as memórias de grupos são
ancoradas. São disputados através de uma vigilância comemorativa, como forma de
assegurar a lembrança de grupos que veem a verdade de seu passado, sua identidade,
ameaçada (NORA, 1994, p. 14). A seguir cito, a título de exemplo, a descrição de
lugares de memória associados ao passado ditatorial chileno (1973-1990) feita por
Shafir.
Monumentos, parques de recordação, muros de nomes, pedras com
inscrições, placas, esculturas, fotografias, mosaicos, grafitis, murais, excentros de detenção e tortura/ou museus, monólitos, túmulos, animitas,
lugares onde sucederam eventos violentos (alguns assinalados
materialmente e outros não), nomes de ruas recordando pessoas, datas ou
eventos, e o mesmo com salões, bibliotecas, teatros, hospitais, escolas, etc.
(SHAFIR, 2012, p. 13 – tradução livre)

Pela amplitude e variedade de tipos que o conceito pode abarcar, demarco meu foco
de pesquisa nos processos de construção de memoriais que mantém algumas
aproximações com o que a legislação brasileira institui como museus. A Lei n.
11.904, de 14 de janeiro de 2009, define em seu primeiro artigo que
Consideram-se museus [...] instituições sem fins lucrativos que conservam,
investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação,
estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de
valor histórico, artístico, científico, técnico, abertas ao público, a serviço da
sociedade e de seu desenvolvimento.16

Portanto, os processos de construção de memoriais

analisados na pesquisa

manteriam a característica de serem espaços expositivos voltados para a preservação
das memórias associadas à resistência à ditadura civil-militar, contendo em sua
concepção escolhas narrativas, espaços de exposição, equipe técnica especializada,
projeto museológico e museográfico, etc.
Os lugares de memória selecionados para minha análise foram identificados através
do trabalho de campo, seguindo um critério bastante simples: os lugares nos quais
havia mobilização e/ou projetos de grupos para a construção de memoriais. Apesar
da consultoria estar vinculada ao projeto de construção do Memorial da Resistência

16
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm>.
Acesso em: 06 de maio de 2018.
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da Bahia, havia demandas paralelas pela transformação da Casa Marighella e do
Quartel do Forte do Barbalho em memoriais. Cada um destes locais, no entanto,
possui vinculações distintas com o passado ditatorial. O Memorial da Resistência da
Bahia seria construído em duas casas tombadas pelo Ipac, no Pelourinho, sem
nenhum vínculo direto com o passado. A Casa Marighella representa um lugar de
memória associado à vida privada de um dos mais importantes guerrilheiros que
lutaram contra o regime. E o Quartel Forte do Barbalho havia sido um espaço
destinado à prisão e tortura de opositores políticos. Esta vinculação direta ou indireta,
ou mesmo uma não-vinculação, dos espaços em disputa em relação ao passado, torna
necessário o desdobramento de algumas especificidades ao conceito de lugares de
memória, uma vez que passa a ser apropriado pelo campo mvj, seja para a prática da
“vigilância comemorativa” (NORA, 1993) e/ou para caracterizar as transformações
de seu significado quando associado às práticas da ditadura civil-militar.
O relatório final da CNV, com a finalidade de identificar e tornar público as
instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos, durante o
período de 1946 a 1988, classificou os 231 locais17 mapeados no Brasil em “unidades
militares e policiais”, “centros clandestinos” e “navios-prisões” (BRASIL, 2014, p.
727-840). O enfoque do capítulo 15 do relatório é detalhar o funcionamento destes
locais através de testemunhos, documentos e imagens, e reafirmar que seu
funcionamento estava diretamente articulado e subordinado aos comandos das
Forças Armadas e seus órgãos de inteligência. Como listado no Quadro 1 a seguir,
não só o Quartel Forte do Barbalho foi mapeado pela CNV, como outras unidades
militares e policiais concentradas, principalmente, em Salvador.

17
A distribuição dos 231 locais mapeados pelo relatório final da CNV podem ser visualizados a partir
de sua distribuição por região no Anexo I.
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Quadro 1 – Instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos
na Bahia, em 2014.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lugares de memória
Fazendinha
Comando Militar da Refinaria
da Petrobras
Antiga Delegacia da Polícia
Federal
4a Companhia de Guarda do
Exército
19o Batalhão de Caçadores
35o Batalhão de Infantaria
Base Aérea de Salvador
Destacamento de Operações
de Informação – Centro de
Operações de Defesa Interna
(DOI-Codi)
Quartel de Amaralina
Quartel dos Fuzileiros Navais
Quartel do Forte do Barbalho
Quartel General da 6a Região
Militar

Local
Alagoinhas

Classificação CNV
Centro clandestino

Mataripe

Unidade militar e policial

Porto Seguro

Unidade militar e policial

Salvador

Unidade militar e policial

Salvador
Salvador
Salvador

Unidade militar e policial
Unidade militar e policial
Unidade militar e policial

Salvador

Unidade militar e policial

Salvador
Salvador
Salvador

Unidade militar e policial
Unidade militar e policial
Unidade militar e policial

Salvador

Unidade militar e policial

Fonte: Relatório Final da CNV (BRASIL, 2014, p. 831)

A Comissão Estadual da Verdade da Bahia (CEV-BA), ao longo de suas atividades,
também apresentou à sociedade um panfleto com uma listagem dos locais em
Salvador onde a ditadura civil-militar reprimiu e torturou opositores políticos e outra
listagem com os locais vinculados à resistência da sociedade civil. Neste panfleto,
portanto, fica definido uma oposição entre “centros de repressão/locais de prisões
políticas” e “centros de resistência”. Nos quadros 2 e 3, a seguir, reproduzo a
listagem e descrição feita desses locais pela CEV-BA.
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Quadro 2 – Centros de Repressão e Locais de Prisões Políticas na Bahia.
1

Lugares de Memória
Quartel Forte do Barbalho

2

Forte de Santo Antonio Além
do Carmo

3

19o Batalhão de Caçadores

4

Quartel da PM na Avenida
Dendezeiros

5

Quartel de Amaralina

6

Antiga Delegacia da Polícia
Federal

7

Quartel do Fuzileiro Navais

8

Penitenciária Lemos de Brito
(Galeria F)

9

Base Aérea de Salvador

10

Quartel General da PM nos
Aflitos

11

Forte de São Pedro

Descrição
“Da malfadada memória, foi o maior centro de tortura
na Bahia por onde passaram dezenas de jovens,
muitos dos quais morreram por defender liberdade e
democracia.”
“Depois de dado por inútil para a defesa da cidade, foi
transformado em prisão desde a revolta dos Malês e
mais tarde na Sabinada. A ditadura militar deu-lhe
mais uma função, a de casa de tortura.”
“Enaltecido pelas lutas que travou no século passado
na Bahia e em outros estados. Foi transformado pela
ditadura em mais um centro de tortura, no aprazível
bairro do Cabula.”
“Bucólico local coberto de palmas de dendê na
Cidade Baixa, cuja beleza foi elogiada pelo
Imperador Pedro II. Na ditadura foi usado para
torturar jovens que combatiam o regime militar.”
“Quartel utilizado como prisão temporária de expresos políticos pelo regime, durante período de
instauração de Inquérito Policial Militar (IPM).”
“As torturas a presos políticos eram iniciadas na
Polícia Federal situada em frente ao mercado modelo,
no primeiro armazém do centenário porto de
Salvador.”
“Situado em frente aos armazéns do Porto, próximo à
Polícia Federal, no centro da cidade. O quartel foi
local de tortura mantido pela Marinha.”
“Na Galeria F, ficavam recolhidos os presos políticos.
O mais conhecido deles é Theodomiro Romeiro dos
Santos, primeiro condenado à morte no Brasil, pena
depois comutada pela ditadura.”
“Criada em 1942, em função da Segunda Guerra
Mundial, foi grande centro de tortura e tempos depois
foi flagrada queimando documentos da ditadura que a
incriminava.”
“Construído em 1639, chegou a ser ocupado por
revolucionários no Movimento da Sabinada. Foi o
segundo centro de tortura da corporação em
Salvador.”
“Construção de 1624, feita pelos holandeses que
então dominavam a cidade, foi mais um centro de
tortura do exército na ditadura militar.”

Fonte: CEV-BA, s/d
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Quadro 3 – Centros de Resistência da Bahia.
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lugares de Memória
Mosteiro de São Bento
(Ladeira de São Bento –
Centro)
Colégio 2 de Julho (Avenida
Leovigildo
Figueiras
–
Garcia)
Ceas – Centro de Estudos e
Ação Social (Rua Professor
Aristides Novis – Federação)
Aeba – Associação dos
Engenheiros Agrônomos da
Bahia
Associação dos Funcionários
Públicos da Bahia (Rua
Carlos Gomes – Centro)
Clube de Engenharia (Rua
Carlos Gomes – Centro)
IAB
–
Instituto
dos
Arquitetos da Bahia
Sindiquímica (Na época,
funcionava na Rua da
Mouraria – Centro)
Escola
Experimental
(Brotas)
Colégio Central da Bahia
(Avenida Joana Angélica –
Centro)
Sede do PMDB (Campo
Grande – Centro)
OAB
(Avenida
Joana
Angélica Centro)
Teatro Vila Velha (Passeio
Público – Fundo do Palácio
da Aclamação – Centro)

Descrição
“Os monges Beneditinos atuaram ativamente na
defesa da democracia e dos jovens perseguidos pela
ditadura, reuniões e ações de reação à repressão foram
ali articuladas.
“Instituição confessional (presbiteriana) que abriu
espaço para reuniões oposicionistas. Local de abertura
do Congresso Nacional de Anistia (nov/1979).”
“É mantido pelos jesuítas. Espaço de reunião e atuação
de pessoas comprometidas com o aumento da
consciência e organização popular.”
“Além dos agrônomos, sediou entidades como a Aseb
– Associação dos Sociólogos do Estado da Bahia e o
CBA – Comitê Brasileiro pela Anistia – Núcleo Bahia.
O bar era ponto de encontro dos progressistas.”
“Base para a luta democrática. Auditório foi palco de
grandes eventos.”
“Importante ponto de encontro de profissionais e
militantes oposicionistas e de esquerda.”
“Espaço de avaliação da cidade e organização dos
movimentos sociais.”
“Sindicato de trabalhadores do Pólo Petroquímico.
Base para a reorganizaçãoo do movimento sindical.”
“Educação alternativa e libertária. Apoiou o
movimento pela Anistia.”
“Por ele passaram várias gerações de estudantes,
intelectuais e trabalhadores, sendo o importante local
de encontro e reuniões nos anos de chumbo.”
“Importante local de reunião dos opositores ao regime
militar.”
“A sede da seccional baiana da OAB foi outro ponto
de encontro de quem combateu a Ditadura na Bahia.”
“O mais importante ponto cultural em que se reuniam
atores, cantores, compositores, teatrólogos e outras
pessoas ligadas à arte e à cultura.”

Fonte: CEV-BA, s/d

As listagens da CNV e da CEV-BA, portanto, já apresentam ambivalências em
relação à definição do que integra o rol dos lugares de memória. A CNV busca o
enfoque nas instalações diretamente associadas às práticas de violações aos direitos
humanos pela polícia política e a CEV-BA amplia esse rol ao acrescentar espaços
associados àqueles que resistiram à ditadura civil-militar, especificamente na cidade
de Salvador.
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As ambivalências, no entanto, não se esgotam nessas duas listagens. Na diretriz do
PNDH-3 que define as ações para a preservação da memória histórica e a construção
pública da verdade sobre períodos autoritários, listo as categorias que aparecem no
texto do documento, que também se enquadram dentro do conceito de “lugares de
memória”: 1) “centros de memória sobre a repressão política”; 2) “as estruturas, os
locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de
direitos humanos” e; 3) “museus, memoriais e centros de documentação sobre a
resistência à ditadura”.
Quinalha e Soares (2010) desdobraram o conceito de Nora (1993) para abarcar as
especificidades do caso brasileiro. O termo lugares de memória da resistência
englobaria os espaços associados diretamente ao passado, assim como os espaços
construídos a posteriori. A designação é operacional, posto que engloba todas as
especificidades e não polariza os espaços a partir da dupla “resistência/repressão”,
compreendendo que em todos estes espaços houve, de alguma forma, a resistência
dos opositores ao regime. Neste sentido, também opto pelo termo lugares de
memória da resistência, como forma de designar todos os espaços associados a esta
revisão narrativa do passado. E de forma específica, enfatizo que estes locais ora
apresentam-se como vestígios de espaços do passado, ora como espaços de
(des)comemoração, ora como espaços associados a personagens emblemáticos, ora
como espaços de salvaguarda de informação, etc. Essas dinâmicas geram resultados
e efeitos diferentes em cada um desses lugares de memória, motivo pelo qual opto
pela valorização de cada um dos espaços aqui analisados através de descrição
aprofundada de seus processos de disputa e de ressignificação simbólica.
Como mencionei anteriormente, os memoriais estudados não existem concretamente.
O que existe são os projetos e processos de construção dos mesmos, idealizados para
lugares de memória específicos. Dedico-me, portanto, a compreender esses projetos
e processos a partir dos atores, temporalidades, imagens e narrativas que estão em
disputa nos processos de construção de memoriais em curso na cidade Salvador Memorial da Resistência da Bahia, Casa Marighella e Forte do Barbalho. Portanto,
realizo o que pode ser considerado como uma etnografia multissituada, ou seja, uma
nova metodologia que Marcus (1998) sugere para o estudo de objetos de pesquisa
mais complexos do que aqueles tradicionalmente abordados pela Antropologia. A
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seguir, Teixeira (2014) detalha algumas das características da etnografia
multissituada.
[...] o etnógrafo deve desenvolver alternativas que o possibilitem rastrear, ou
melhor, construir um universo/problema de pesquisa que existe e atua
disperso espacialmente, por exemplo, seguindo as pessoas e as coisas
envolvidas nesse universo; rastreando as metáforas nos modos de pensar por
meio de suas expressões discursivas cotidianas; acompanhando as partes
envolvidas em um conflito ou disputa em esferas da vida cotidiana,
instituições legais, mídia, internet e instâncias estatais; levantando histórias
de vida e biografias para mapear as múltiplas localizações de um universo.
(TEIXEIRA, 2014, p. 35)

Segundo Geertz (1989), a prática etnográfica se utiliza de técnicas e processos
determinados – como a seleção de informantes, transcrição de textos, mapeamentos e
manutenção de diário de campo, entre outros – que não foram dispensados neste
trabalho. Porém, ressalto que a dinâmica do processo de construção de memoriais
não está situada em um único espaço ou grupo. Envolve diferentes escalas de
governança que, em sua complexidade e polifonia, levaram-me a lançar mão de
outras estratégias metodológicas mais próximas às propostas por Marcus (1998) e
Teixeira (2014).
Ao longo desta pesquisa busco um diálogo entre a literatura disponível sobre o tema,
entrevistas de história oral, conversas informais com os agentes, análise de
documentos (fontes primárias e secundárias) e pesquisa etnográfica. As três
principais dificuldades enfrentadas ao longo da pesquisa foram: 1) a produção
recente da literatura, no Brasil, sobre os processos de construção de memoriais; 2) a
própria ausência de memoriais relativos ao período, efetivamente construídos e em
funcionamento18 e; 3) a conjuntura política do país a partir de 201619, que iniciou um
projeto político de silenciamento, de forma a interromper a implementação das

18

A única exceção, no Brasil, é o Memorial da Resistência em São Paulo, construído em parte do
antigo edifício do Deops/SP. Mais informações, ver Capítulo 1, item 1.3.
19
Aqui me refiro à destituição de Dilma Vana Roussef da presidência da República, em 31 de agosto
de 2016. O evento gerou uma ruptura com o processo de construção e implementação das políticas
públicas de memória, assim como de diversas políticas relacionadas à promoção da igualdade racial,
ao direito das mulheres, indígenas e LGBTs, pelo redirecionamento do plano político do novo
governo, que passou a optar abertamente por permanências refletidas em trocas constantes de
ministros e cargos comissionados, assim como cortes orçamentários e anúncio de fechamento de
pastas e ministérios responsáveis por tais políticas.
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políticas públicas de memória em andamento até então, fazendo uma clara opção
pela permanência.
Para ultrapassar a primeira dificuldade, optei pela literatura disponível sobre
memoriais de natureza política em outros países, assim como visitei alguns destes
espaços no Chile (2014), na Holanda (2015) e na Argentina (2015) em diferentes
oportunidades. Conhecer a trajetória, formulação e manutenção dos processos de
construção desses memoriais foi uma tentativa de elucidar questões e traçar paralelos
com a atual demanda de construção/transformação desses espaços associados à
ditadura civil-militar no Brasil, onde só recentemente pesquisadores têm iniciado
uma reflexão mais sistemática acerca de suas possibilidades e limitações20.
Compreendendo que os memoriais estudados constituem um universo de processos e
projetos, que estão inseridos no processo de aprofundamento da justiça de transição
em curso no Brasil, optei pela análise de documentos oficiais que oficializam suas
construções, como o texto do PNDH-3, o relatório final da CNV e artigos produzidos
pelo campo mvj.
Especificamente no que diz respeito aos processos de construção de memoriais em
Salvador, tive acesso ao dossiê produzido pelo GT Memorial, onde constavam
documentos de toda sorte, como memorandos de encontros e eventos, processos de
tombamento, recortes de jornais, pré-projeto arquitetônico, plano orçamentário, etc.
As entrevistas de história oral também foram fundamentais para compor a pesquisa.
No Quadro 4 listo as entrevistas selecionadas pelo Projeto “Entre informar, reter e
conhecer”, que me auxiliaram especificamente na compreensão do processo de
construção do Memorial da Resistência de São Paulo.
20

Para compreender o conceito e o crescimento da demanda por lugares de memória da resistência no
Brasil, consultar SOARES; QUINALHA (2011). Para compreender o processo de patrimonialização
da memória política no Brasil, consultar THIESEN; ALMEIDA (2016). Para ilustrar a iniciativa de
construção de monumentos e memoriais no Brasil a partir da abertura política, consultar LISSOVSKY;
AGUIAR (2014). Sobre os projetos em disputas em torno do antigo edifício do Dops/RJ, consultar
PRADAL (2017). Sobre o Memorial da Resistência em São Paulo, primeiro e único memorial
desenvolvido em antigas instalações da polícia política (Deops/SP), consultar ALMEIDA (2014),
ANTONINI (2012) e NEVES (2011). Sobre o projeto do futuro Memorial da Anistia, desenvolvido
pela Comissão da Anistia e financiado pelo governo federal via Ministério da Justiça, consultar
PISTORI; SILVA FILHO (2009), ALMEIDA (2015). Sobre o processo de reconhecimento e de
mobilização pela transformação do centro clandestino da CIE, conhecido como a Casa da Morte de
Petrópolis, consultar ALMEIDA (2015).
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Quadro 4 – Quadro de entrevistas selecionadas do projeto “Entre informar, reter e
conhecer: ...”.
Entrevistado
Carlos
Bacelar
Maurice Politi

Perfil do Entrevistado
Ex-diretos do Arquivo Público do
Estado de São Paulo (Apesp)
Ex-prisioneiro político e membro
do Núcleo Memória

Entrevistador(es)
Icléia Thiesen
Priscila
Almeida

Cabral

Data e Local da
Entrevista
São
Paulo,
12/11/2013
São
Paulo,
09/01/2014.

Das entrevistas realizadas pelo Projeto “Arqueologia da Reconciliação”, as de Ana
Maria Muller, Paulo Abrão Pires Júnior, Paulo de Tarso Vannuchi e Suzana Keniger
Lisbôa foram utilizadas com destaque, já que, como fundadora do Movimento
Feminino pela Anistia (MFPA), ex-presidente da Comissão de Anistia, ex-secretário
da SEDH e ex-diretora da CEMDP, respectivamente, foram elucidativas para
compreender os processos e disputas em torno do aprofundamento da justiça de
transição pelas ações dos movimentos sociais, da Comissão de Anistia e da
construção do PNDH-3. No Quadro 5, a seguir, detalho o rol de entrevistas do
projeto, destacando as quatro entrevistas utilizadas nesta pesquisa.
Quadro 5 – Quadro de entrevistados do projeto “Arqueologia da Reconciliação”.
Entrevistado

Ana
Maria
Muller

Cecília Maria
Bouças
Coimbra

Gilney
Amorim Viana

Perfil do Entrevistado
Advogada no Rio de Janeiro.
Fundadora do Comitê Brasileiro pela
Anistia/RJ; fundadora do Partido dos
Trabalhadores/RJ e conselheira da
Ordem dos Advogados do Brasil/RJ.
Foi membro da Comissão de Direitos
Humanos e da Comissão de Mulheres
da OAB-RJ.
Professora aposentada pelo Curso de
Psicologia da UFF-RJ. Ex-militante
do Partido Comunista Brasileiro
(PCB), presa e torturada pela ditadura
civil-militar no início dos anos 1970.
É uma das fundadoras do Grupo
Tortura Nunca Mais (RJ), organização
em que atua até os dias de hoje, e onde
foi presidente no período de 1993 a
2001.
Médico e professor da UFMT. Eleito
Deputado Estadual (1994) e Federal
(1998) pelo PT do Mato Grosso,
nomeado Secretário de Políticas para o
Desenvolvimento
Sustentável
do
Ministério do Meio Ambiente do
governo Lula.
Atualmente coordena o Projeto Direito

Entrevistador(es)

Data e Local
da Entrevista

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva
e
Dulce
Chaves Pandolfi

Rio
de
Janeiro, 12 e
28/ago/2014.

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva
e
Dulce
Chaves Pandolfi

Rio
de
Janeiro,
14/ago/2014 e
24/fev/2015.

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva
e
Dulce
Chaves Pandolfi

Rio
de
Janeiro,
16/dez/2014.
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Newton
Duarte

Leão

Paulo Abrão
Pires Júnior

Paulo de Tarso
Vannuchi

Sergio
Gardenghi
Suiama

Suzana
Keniger
Lisbôa

à Memória e à Verdade da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência
da República. Preso e torturado pela
ditadura militar pelo seu envolvimento
com o PCB e, posteriormente, pela sua
militância na ALN, escreveu o livro
“Poemas Quebrados do Cárcere” e
“Fome de Liberdade” (este escrito
junto com Perly Cipriano).
Engenheiro formado pela PUC-RJ.
Ex-militante da Ação Libertadora
Nacional (ALN) e preso político no
período da ditadura civil-militar.
Atualmente participa do Coletivo RJ –
Memória, Verdade e Justiça, fundado
após fóruns realizados por civis e
organizações de direitos humanos
acerca do papel da CNV e seus futuros
encaminhamentos.
Secretário Nacional de Justiça (20112016); especialista em Direitos
Humanos
e
Processos
de
Democratização pela Universidade do
Chile (2010); doutor em Direito pela
PUC-Rio (2009); presidente da
Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça (2007-2016).
Ex-militante da ALN e preso político
durante a ditadura civil-militar, assim
como seu irmão e seu primo,
Alexandre Leme Vannucchi, morto
em decorrência de torturas praticadas
no DOI-Codi. Integrou o projeto
Brasil Nunca Mais, é membro do
Partido dos Trabalhadores (PT) e
participou nas diversas campanhas
presidenciais de Luís Inácio Lula da
Silva. Foi ministro da Secretaria
Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República (2005-2010)
Procurador da República desde 2002.
É membro e coordenador substituto do
GT sobre Justiça de Transição da
Câmara de Coordenação e Revisão em
Matéria Penal da Procuradoria Geral
da República.
Ativista dos Direitos Humanos;
integrante do Comitê Brasileiro de
Anistia (1979-), da Comissão de
Familiares de Mortos e Desparecidos
Políticos (1995-) e da Comissão de
Indenização de Presos Políticos no
RS. Coordenadora da Comissão do
Acerto da Luta contra a Ditadura,
instituída pelo governo Olívio Dutra
para sistematizar documentos e
depoimentos sobre os militantes da
resistência
ao
regime
militar.
Membro-fundadora do PT e assessora

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva,
Dulce
Chaves Pandolfi e
Priscila
Cabral
Almeida

Rio
de
Janeiro,
11/set/2014.

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva
e
Dulce
Chaves Pandolfi

Rio
de
Janeiro,
23/out/2014.

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva
e
Dulce
Chaves Pandolfi

Rio
de
Janeiro,
05/mar/2015.

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva,
Dulce
Chaves Pandolfi e
Letícia Carvalho de
Mesquita Ferreira.

Rio
de
Janeiro,
15/set/2014.

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva
e
Dulce
Chaves Pandolfi

Rio
de
Janeiro, 15 e
17/out/2014.
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Victória
Lavínia
Grabois

de sua bancada no legislativo gaúcho e
paulista.
Formada em Letras pela Universidade
de São Paulo (USP), em 1976. Filha do
ex-dirigente
comunista
Maurício
Grabois, desde o golpe civil-militar
sua família foi alvo de perseguição
pela repressão. Foi expulsa da
Faculdade de Filosofia (atual UFRJ)
em 1964, no episódio conhecido como
“Os dezenove da filosofia”. O marido
(Gilberto Olímpio Faria), o pai
(Maurício Grabois) e o irmão (André
Grabois), todos integrantes e dirigentes
do PCdoB, desaparecidos políticos da
Guerrilha do Araguaia milita junto aos
familiares de mortos e desaparecidos e
é membro do Grupo Tortura Nunca
Mais do Rio de Janeiro, onde foi
presidente por diversos períodos.

Angela
Moreira
Domingues
da
Silva
e
Dulce
Chaves Pandolfi

Rio
de
Janeiro, 10 e
13/mar/2015.

Munida destas estratégias metodológicas, estruturei a escrita da tese em quatro
capítulos. No Capítulo 1, apresento como o campo de pesquisa sobre as políticas de
memória foi conformado a partir do processo de aprofundamento da justiça de
transição, destacando os lugares de memória como parte integrante de pesquisas e
construção de política públicas. Apresento o conceito de lugares de memória cunhado
por Nora (1993) e como o mesmo foi mobilizado por especialistas para referendar a
importância da construção destes espaços a partir do discurso jurídicopreservacionista que chamarei de retórica da resistência. Esta retórica é acionada
pelo campo mvj para impulsionar a patrimonialização desses espaços e protegê-los
juridicamente, garantindo recursos para sua preservação e manutenção. No entanto,
as políticas públicas de memória ainda não se apresentam na ossatura do Estado,
principalmente quando as demandas pela construção dos memoriais passam pela
avaliação de técnicos e especialistas que integram o campo do patrimônio.
No Capítulo 2, entendendo que os lugares de memória estão inscritos em um rol de
políticas públicas de memória, dedico-me a narrar como estas políticas foram
construídas desde meados dos anos 1970, tendo como protagonismo as lutas travadas
entre os movimentos sociais organizados, em torno do que se chama passivo da
ditadura, em seu enfrentamento e negociação com gestores públicos e organismos
representativos do poder do Estado. Esta luta e negociação, atravessadas por
conjunturas políticas diversas, permitiram não só a construção de políticas públicas
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de memória e medidas de reparação, como conformaram o campo mvj. A partir dos
anos 2000, quando se inicia uma política de aprofundamento do processo transicional
brasileiro, instrumentos como o PNDH-3, o relatório final da CNV e as ações da
Comissão de Anistia, legitimam a construção dos lugares de memória da resistência.
Como forma de dar substrato empírico, analiso as disputas em torno do tombamento
do antigo edifício do Deops/SP, assim como os projetos em disputa pelo espaço da
antiga carceragem que, em 2009, resultou na inauguração do Memorial da
Resistência de São Paulo, único memorial dedicado à temática da resistência à
ditadura civil-militar no Brasil. Este exemplo permite iluminar algumas das
assimetrias e o diálogo difuso entre as políticas públicas de memória e o campo do
patrimônio.
No Capítulo 3 destaco o papel da Comissão de Anistia no processo de
aprofundamento da justiça de transição no Brasil. Além de destacar as principais
ações da mesma, durante a gestão do então presidente Paulo Abrão, identifico como a
disponibilização de seus editais permitiu o meu ingresso no campo de pesquisa, a
partir da consultoria realizada com o GT responsável pela implantação do Memorial
da Resistência da Bahia em Salvador. Neste sentido, enfatizo a descrição do processo
de seleção realizado pela Comissão de Anistia, Pnud e GT Memorial, destacando as
expectativas em relação à entrega dos produtos da consultoria (relatórios), a
ambivalência da minha inserção enquanto pesquisadora e pesquisadora-consultora e
os impactos do conteúdo do relatório para o campo mvj baiano.
No Capítulo 4 descrevo como a retórica da resistência foi mobilizada pelo GT
Memorial para construir o projeto da Rede de Memoriais da Bahia. O projeto da rede,
incluído no escopo da consultoria, tinha como objetivo aparente fortalecer e reunir as
iniciativas de construção de memoriais mais destacadas na Bahia. Porém, a partir de
uma descrição do perfil biográfico das edificações que integrariam a rede em
Salvador - a Casa Marighella, o Forte do Barbalho e as casas do Pelourinho –
evidencio as estratégias utilizadas por cada grupo demandante para a transformação
dos espaços em memoriais. Nestas descrições aponto as disputas internas entre os três
projetos mobilizados pela militância baiana, assim como os conflitos em relação às
negociações com o governo do estado, destacadamente com o órgão do patrimônio
local, subordinado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
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Capítulo 1 – Justiça de transição no Brasil e sua interface com o campo do
patrimônio.
Na última década houve um crescimento do número de processos e disputas que
reivindicam a construção de memoriais sobre os brasileiros e brasileiras que
resistiram à ditadura civil-militar (1964-1985) e, mais amplamente, sobre os
acontecimentos políticos e a estrutura da repressão do regime autoritário. Estes
processos e disputas fazem parte de um conjunto de ações que têm como objetivo
promover o reconhecimento das graves violações de direitos humanos perpetradas
pelo regime autoritário e disputar a gestão da memória nacional sobre o período
(HEYMANN; ARRUTI, 2012, p. 96).
Constituídas pela dinâmica complexa entre as lutas sociais e o Estado, estas
“batalhas de memória” são protagonizadas por sobreviventes e familiares de mortos
e desaparecidos da ditadura que, desde os anos 1970, vem atualizando suas lutas em
face a distintas conjunturas políticas nacionais e internacionais (JELIN, 2003).
Mais recentemente, a disputa em torno dos atores atingidos pela ditadura pode ser
compreendida pela constituição de um campo heterogêneo por memória, verdade e
justiça (AZEVEDO, 2016, p. 18). Este campo está em compasso com a recente
construção de políticas públicas que, alinhadas com os marcos normativos da
chamada justiça de transição, mobiliza especialistas de diversos campos do saber,
políticos e militantes dos direitos humanos. Em resumo, está instituído na agenda
nacional o imperativo transnacional de que é dever do Estado reconhecer e reparar as
violações praticadas por seus agentes no passado.
É importante frisar que a justiça de transição é resultado do fortalecimento dos
“princípios emergentes” na legislação internacional (MEZAROBBA, 2007), que
asseguram direitos às vítimas e à sociedade como um todo. Em sua tese de doutorado
sobre as reparações pagas às vítimas das ditaduras militares brasileira, argentina e
chilena, Mezarobba (2007) destaca que a ideia de justiça de transição sempre existiu,
mas que apenas tornou-se imperativa a partir do fortalecimento de “princípios
emergentes” na legislação internacional.
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O entendimento de que o Estado tem obrigações em relação às suas vítimas
encontra-se na redação de diversos dispositivos, como a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948), a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), o
Pacto Internacional dos Direitos Políticos e Civis (1966), a Convenção contra a
Tortura (1984), e os Princípios e Diretrizes Básicos sobre o Direito das Vítimas de
Violações Manifestas das Normas Internacionais de Direitos Humanos e de
Violações Graves do Direito Internacional Humanitário a Interpor Recursos e Obter
Reparações (ONU, 2005). Entretanto, a autora destaca que o caso VelásquezRodríguez contra o Estado de Honduras, julgado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) foi paradigmático para a transformação da postura da
militância quanto à reparação.
O caso julgado pela CIDH, em julho de 1988, tinha como foco o desaparecimento do
jovem universitário Angel Manfredo Valásquez-Rodríguez pelas forças de segurança
hondurenhas, na região de Tegucigalpa, em 1981. A sentença, além de “reconhecer
que Honduras havia infringido os deveres de respeito e garantia à liberdade e
integridades pessoais e o direito à vida” do jovem universitário, também decidiu que
o Estado de Honduras estava obrigado a pagar indenização compensatória aos seus
familiares (MEZAROBBA, 2007, p. 25). Mezarobba menciona que o episódio
ultrapassou a esfera jurídica e influenciou, inclusive, comportamentos sociais, posto
que a maioria dos grupos de vítimas atingidos pela violência estatal nos países latinoamericanos era contra a ideia de receber indenizações por parte de seus respectivos
Estados. A sentença, entretanto, permitiu um novo entendimento por parte desses
grupos, agora respaldados pela legislação internacional de que era dever do Estado
recompensar

financeiramente

as

perdas

sofridas

pelas

suas

vítimas

e,

consequentemente, seus familiares. (MEZAROBBA, 2007, p. 24-5).
Em definição mais recente, a justiça de transição é traduzida como “o esforço para a
construção da paz sustentável após um período de conflito, violência em massa ou
violação sistemática dos direitos humanos” (VAN ZYL, 2009, p. 32). Com o
objetivo final de tornar possível uma reconciliação no âmbito político e social,
gerando unidade nacional, a justiça de transição abarca uma série de medidas
jurídicas e de construção de políticas públicas, traduzidas por quatro marcos
normativos que devem ser seguidos pelo Estado. Os quatro marcos normativos que
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compõem a agenda transicional são: 1) justiça (processar e punir violadores); 2)
verdade (revelar a verdade para as vítimas, familiares e sociedade); 3) reparação
(financeira e simbólica); e 4) reformas institucionais (assegurar reorganização e
accountability das instituições públicas). Estes marcos multifacetados não são
alternativos, pressupondo um enfoque holístico e compreensivo de que o método e a
forma como são desenvolvidos em cada país são peculiares (MEZAROBBA, 2007,
p. 17-8).
As etapas deste processo não são, portanto, definidas pela homogeneidade e
linearidade. Segundo Santos (2010), o paradigma da justiça de transição estaria
marcado justamente pela ideia atual de que existem “agendas” para sociedades em
processo de transição e pós-conflito. Entretanto, este template normativo deve ser
ajustado para cada contexto nacional, levando em conta que mobilizações jurídicas
moldam e são moldadas pelo contexto político, e que a construção da memória
política é feita de forma seletiva, devendo examinar com atenção as relações de
poder estabelecidas em cada sociedade. Ademais, a agenda transicional, em seu
esforço de normatizar dispositivos para as sociedades pós-conflitos, oculta as
disputas internas que permeiam os grupos vitimados. No Brasil pós-ditadura, o
campo mvj diverge em temas relacionados às indenizações, que para alguns serviria
como forma de silenciar as vítimas em sua luta pelo esclarecimento dos crimes
cometidos pelo regime, e à própria ideia de reconciliação nacional sem a revogação
ou reinterpretação da Lei de Anistia de 1979, vista como um impasse para julgar
agentes responsáveis pela perseguição, tortura e morte de milhares de opositores
políticos.
Como esforço de compreender as dinâmicas entre os movimentos sociais e o Estado,
a partir dos anos 199021 as ciências sociais elencam as políticas de memória como

21

Reyes Adreani (2015, p. 342) ressalva que o início dos estudos sobre políticas de memória na
Europa ocidental tem início, principalmente, com a coletânea A invenção das Tradições, organizada
por Hobsbawm e Ranger (1983). Com o objetivo de analisar a construção das tradições no contexto do
Estado-nação, Hobsbawm sugere na introdução da obra coletiva que as tradições são inventadas por
elites nacionais, ou em menor escala por grupos e comunidades, como forma de estabelecer uma
continuidade com o passado, através da repetição de rituais simbólicos. Tendo como objetivo
estabelecer coesão social, legitimar instituições e criar sistemas de valores, sua função também está
associada “à esfera pública onde o homem atua como ser político” (HOBSBAWM; RANGER, 1983,
p. 22). Segundo Hobsbawm, “a história não corresponde exatamente ao que foi realmente conservado
na memória popular, mas àquilo que foi selecionado, escrito, descrito, popularizado e
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campo de estudo para refletir sobre “as políticas concebidas para encarar o legado
das atrocidades passadas”, como julgamentos, medidas de esclarecimento,
memorialização e processos de reparação. O campo se vincula com a cultura dos
direitos humanos, que se tornou parte integrante das políticas públicas das modernas
democracias, mas também com a consolidação de um campo jurisdicional que nasce
das dinâmicas interacionais pós-autoritárias e pós-conflito, definidas também nos
anos 1990 como justiça de transição (COLLINS; HITE; JOIGNANT, 2013, p. 25).
O ganho conceitual dos estudos voltados para as políticas de memória está na ênfase
dada às “batalhas de memória” – e na noção do “dever de memória” 22 - que
fundamentam e constituem as identidades políticas e as memórias coletivas no
processo de construção da sociedade democrática. Nunca é demais reforçar que estes
períodos e eventos traumáticos envolvem diversos personagens, grupos e instituições
que, em sua interação, carregam forte peso simbólico, que se desdobram em vetores
de polêmicas políticas (COLLINS; HITE; JOIGNANT, 2013, p. 25-6). Portanto,
além de ser mister o diálogo interdisciplinar como ferramenta analítica, o estudo das
políticas de memória permite que pesquisadores elaborem suas perguntas para
compreender a motivação dos atores políticos e de como se apropriam e
instrumentalizam a memória para suas lutas por direitos e reconhecimento.

institucionalizado por quem estava encarregado de fazê-lo”, portanto, afirma o interesse da disciplina
na interpretação das tradições inventadas, chamando a atenção para a construção de um campo
interdisciplinar, integrando as Ciências Humanas e a Antropologia, já que as tradições inventadas são
“altamente aplicáveis no caso de uma inovação histórica comparativamente recente”, que dizem
respeito à “nação” e seus fenômenos associados, como o nacionalismo, o Estado-nacional, etc.
(HOBSBAWM; RANGER, 1983, p. 22).
22
Heymann (2006), em seu artigo sobre o “devoir de mémoire” na França contemporânea, remonta a
historicidade da noção de “dever de memória” e apresenta os contornos do debate sobre os “usos” e
“abusos” da memória no espaço público francês. Em suas notas sobre o panorama global em que surge
a noção do “dever de memória”, a autora aponta para o processo de globalização que rompe com a
“unidade nacional original” sustentada pelo Estado-nação. A unidade cultural promovida pela
modernidade cederia espaço ao multiculturalismo, através dos intensos movimentos migratórios e dos
fluxos informacionais, que deram um novo tom às causas políticas e sociais, agora com contornos
transnacionais. Neste sentido, há uma redefinição das identidades, traduzida na busca por
reconhecimento e legitimidade, porém a partir de novas categorias. Estas novas formas de autoidentificação passaram a se pautar, em meados do século XX, na valorização das histórias particulares,
no respeito e valorização à diferença, demanda por inclusão sem homogeneização, luta pelo
reconhecimento público de sua existência e seu significado para a nação, representação política e a luta
por direitos, que além de incluírem os direitos universais, buscam novos direitos associados à
especificidade histórica e cultural de grupos que partilham uma memória em comum. É com esta
manifestação de novas memórias no espaço público, que lutam por direitos, pela manutenção de uma
memória viva e que conquiste espaço no discurso histórico que tem início a noção do “dever de
memória” e seu posterior desdobramento.
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Ao propor uma reflexão sobre como as memórias do passado recente argentino se
transformaram num grande debate nos espaços públicos nacionais trinta anos após o
golpe militar, Rabotnikof (2008) afirma que é preciso compreender os diversos
efeitos que o passado recente provoca no presente. Estes efeitos perpassam diversas
camadas temporais e de sentido, dificultando os cortes analíticos das ciências
humanas e sociais. Portanto, a autora sugere uma distinção teórica entre “memórias
da política” e “políticas de memória” para compreender especificidades da “polifonia
política e emocional” que o tema adquire na reconstrução da trajetória dos indivíduos
e nos debates nacionais (RABOTNIKOF, 2008, p. 259-60).
As “memórias da política” seriam as formas e as narrativas construídas pelos
contemporâneos à ditadura e como reconstroem em seus testemunhos suas
experiências articulando passado, presente e futuro. Também compreendem a
produção de imagens da política que as gerações não-contemporâneas ao período
elaboram a partir do contato com testemunhos, recordações e documentos.
Conforme a autora define, as “memórias políticas” englobariam as “memórias
herdadas”, conceito cunhado por Pollak (1983). (RABOTNIKOF, 2008, p. 261).
Aqui é importante situar, mesmo que brevemente, a ideia de testemunho, pois trata-se
de uma categoria chave não só no campo da memória - nesse registro de Rabotnikof
de “memórias da política” - mas mais amplamente nas ciências sociais para tratar de
períodos e eventos traumáticos. Sarlo (2007), ao colocar em questão as associações
diretas entre o testemunho e a verdade na atualidade, mostra o contexto em que o
testemunho passa a ter papel de destaque social e intelectual. Segundo a autora, a
princípio, as teorias pós-modernistas anunciavam o esfacelamento do passado, dando
lugar ao instante. Porém, o próprio transcorrer das décadas mostrou um grande
processo de museificação do passado e a inclusão de operações com a história no
mercado simbólico do capitalismo tardio. No campo da disciplina histórica, por
exemplo, o alargamento da noção de fontes, permitiu que a antiga desconfiança da
ideia de “direito à lembrança” da memória, desse lugar à emergência de novos
sujeitos, abrindo espaço para a narrativa dos costumes e da vida cotidiana.
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Em contexto mais amplo, Sarlo indica que o declínio das teorias estruturalistas nas
ciências humanas, que teve sua primazia da década de 1960, abriu espaço para a
chamada “guinada linguística”, com a revalorização da primeira pessoa nas narrativas
e a incorporação de sua dimensão subjetiva. A imposição de uma guinada subjetiva
teve ressonância em diversas áreas das ciências humanas e, para a disciplina histórica
culminou na crítica da construção de uma história-síntese, encarando o fazer histórico
como um processo de escolha narrativa e ideológica. Nesta perspectiva, a emergência
da história oral como metodologia e a definitiva legitimação do testemunho como
documento passaram a valorizar a identidade dos sujeitos.
Sarti (2014) acrescenta que o testemunho, que se destacou na memória das
experiências históricas no Cone Sul através de textos literários, depoimentos e
entrevistas, permite a análise da construção de figuras significativas que habitam o
discurso da violência. Para a autora, a representação de um acontecimento violento,
como a tortura, morte e desaparecimento de opositores políticos à ditadura no Brasil,
é parcial, limitada e mediada pelas circunstâncias de sua produção, pois está no
âmbito processual da ação humana. Portanto, são as condições sociais e históricas
que possibilitam a elaboração das experiências de violência. No caso brasileiro, Sarti
ressalta que, mesmo com a longa temporalidade entre o fim do regime e as políticas
de memória, conceito que discutirei a seguir, as testemunhas no Brasil são figuras
que não se calam, apesar dos contornos imprecisos e das ambiguidades que revestem
suas representações em livros e filmes, por exemplo.
Passemos à definição de “políticas de memória”. Estas são identificadas pelas
“formas de gerir ou lidar com esse passado, através de medidas de justiça retroativa,
julgamentos histórico-políticos, instauração de comemorações, datas e lugares,
apropriações simbólicas de todo tipo” (RABOTNIKOF, 2008, p. 261). Rabotnikof
ainda acrescenta que as políticas de memória também dizem respeito às “grandes
ofertas de sentido temporal”, referindo-se às construções narrativas mais
generalizantes sobre o período e que propõem marcos institucionais como forma de
historicizar as memórias do período.
As políticas de memória comumente são associadas às políticas públicas, onde o
Estado, além de garantir, protege um direito e estimula seu exercício (VINYES,
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2009). Mas apesar das medidas oficiais terem maior alcance na oferta de marcos
institucionais para o conjunto da sociedade, as políticas de memória também se
referem a ações empreendidas por organismos de direitos humanos, protagonistas
políticos do passado e atores políticos do presente (RABOTNIKOF, 2008, p. 262-4),
que através do desdobramento de suas memórias, individuais ou coletivas,
contribuem para tornar pública a questão da memória.
Ao destrinchar os conceitos de Rabotnikof (2007), “memórias da política” e
“políticas de memória”, para refletir sobre a constituição dos arquivos da repressão
no Brasil e na Argentina, Frota (2016, p. 7) assinala que Besse e Escolar (2012)
buscaram “problematizar as fronteiras entre os conceitos elaborados por
Rabotnikof”, sintetizando-os em três acepções importantes.
1) Política como controvérsia - “relações de força e sentido em torno da
simbolização do passado, do ordenamento do presente e da orientação ao
futuro”; trata-se sobretudo de uma “dimensão simbólica ordenadora de
heterogeneidades, na qual atuam fortemente as memórias da política”;
2) Política como gestão - “políticas públicas, processos ou cursos de ação
institucional, como planos, programas e projetos que configuram as agendas
de governo, tais como empreendimentos de musealização e recuperação de
centros clandestinos de detenção”;
3) Política como narrativa, instância “do sentido, da língua e do desejo,
inscrita no campo da crítica transdisciplinar”. (FROTA, 2016, p. 8, apud
BESSE; ESCOLAR, 2012, p.901-2)

Tomar como enfoque as políticas de memória como a forma de gerir o passado - ou a
“política como gestão”, mencionada anteriormente - Jelin (2002, p. 50) também
contribui para o debate através da reflexão sobre os atores sociais que, no Cone Sul,
intervém nos campos de disputa sobre memórias. Apoiando-se em alguns pontos do
conceito de “moral enterpreneur”, cunhado por Becker (1971), Jelin (2002, p. 47)
define como “empreendedores da memória” os agentes que buscam o
reconhecimento social e a legitimidade política de sua versão ou narrativa do passado
através de seus projetos sociais e coletivos. Com presença forte e visível, estaria o
movimento de direitos humanos e as vítimas e afetados diretos dos regimes
ditatoriais, assim como atores autoritários (parte dos militares e da direita) e grupos
políticos diversos.
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Jelin (2002, p. 48) destaca que esta heterogenia dos empreendedores de memória
convive com tensões, conflitos, experiências e expectativas diversas. Justifica a
escolha da palavra “empreendedor” em oposição a de “empresário” para dissociá-lo
da ideia de lucro econômico privado, aproximando-o da ideia de “empreendimentos
de caráter social ou coletivo”. E assinala que
Lo importante en este punto, y que es algo que quiero rescatar y conservar,
es que el emprendedor se involucra personalmente en su proyecto, pero
también compromete a otros, generando participación y una tarea
organizada de carácter colectivo. [...] La noción remite también a la
existencia de una organización social ligada al proyecto de memoria, que
puede implicar jerarquías sociales, mecanismos de control y de división del
trabajo bajo el mando de estos emprendedores. (JELIN, 2002, p. 48)

O conceito de Jelin é fundamental para caracterizar como atuam e se articulam os
agentes envolvidos em torno de projetos como, por exemplo, a construção de
memoriais referentes à repressão/resistência política durante os períodos ditatoriais
latino-americanos. Apenas destaco que a palavra empreendedor, no Brasil, foi
incorporada pelo discurso empresarial, não refletindo a distinção que a autora faz
entre “empreendedor” e “empresário”. Portanto, como forma de adaptar o conceito
para o que me pareceu mais aproximado ao sentido original, optei pela expressão
agentes de memória.
Feita essa ressalva, é possível trazer exemplos das ações dos agentes de memória no
Brasil, que tiveram maior destaque pela amplitude das conquistas em termos de
construção de políticas públicas de memória. Sendo eles: o Movimento Feminino
pela Anistia, que surgiu ainda durante o período de abertura do regime, e que
impulsionou uma mobilização nacional pelo projeto de anistia ampla, geral e
irrestrita; a criação de diversos grupos Tortura Nunca Mais (1985-1995), que dentre
diversas ações tiveram destaque no encaminhamento de processos pelo afastamento
de torturadores de cargos públicos e na descoberta de valas clandestinas onde foram
enterrados como indigentes desaparecidos políticos; a publicação do livro-relatório
Brasil Nunca Mais (1985) que, por iniciativa da Arquidiocese de São Paulo em
conjunto com militantes e advogados ativistas, publicaram centenas de processos de
ex-prisioneiros políticos que foram julgados pelo STM; dentre outras ações não
menos importantes.
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Destaco que a atuação dos agentes de memória também tem protagonismo na busca
pela legitimação de lugares de memória da resistência. As iniciativas perpassam a
troca de nomes de logradouros, avenidas, escolas e demais monumentos que
homenageiam líderes militares do período; sucessivas lutas para a inscrição de uma
nova versão da história em livros didáticos; atos públicos para denunciar
torturadores; construção de monumentos em memória aos presos e desaparecidos
políticos; abertura de arquivos da polícia política; chegando a processos de
desapropriação e tombamento de edifícios para construção de memoriais de
memoriais.
É com este espírito que proponho o debate deste primeiro capítulo. Primeiro, no item
1.1, apresento o conceito de lugares de memória cunhado por Nora (1993),
localizando-o no contexto em que foi elaborado, destacando as questões teóricas e os
recortes analíticos que mobilizaram o autor, os deslizamentos e acréscimos
imputados ao longo do tempo pelo próprio autor e seus usos dentro e fora da
academia.
No item 1.2 analiso como as políticas públicas de memória que oficializam a
construção dos memoriais possuem pouca penetração quando de sua efetivação,
apresentando uma distância entre seu papel legal e real.

Ou seja, o percurso

burocrático e normativo para a construção/transformação destes espaços em
patrimônio cultural23, indica o tombamento24 de edifícios a partir da avaliação de
órgãos municipais e estaduais que atribuem noções de valor e cultura aos bens
representativos da nação e de sua região. Nesse primeiro e importante estágio dos
processos destaco como as políticas públicas desenvolvidas pelo campo mvj para a
construção dos memoriais não são necessariamente internalizadas quando
recepcionadas pelos agentes do campo do patrimônio, gerando conflitos de diversas
23

Para esta pesquisa utilizamos a noção de patrimônio cultural definida pela Constituição de 1988, que
em seu artigo 216 estabelece que “[...] constituem os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos da sociedade brasileira [...]”, e que responsabiliza o Poder Público, em conjunto com
a colaboração da comunidade, pela promoção e proteção do “[...] patrimônio cultural brasileiro, por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação” (BRASIL, 1988).
24
Além da mobilização pelo tombamento de tais edifícios, outra estratégia empreendida é o pedido de
desapropriação do bem por interesse público. Este é o caso do processo de construção do lugar de
memória da resistência conhecido como Casa da Morte. Para mais informações, ver ALMEIDA,
2015a.
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ordens, que estão inseridos na chave do que se entende por cultura, valor e narrativa
nacional.
1.1 Lugares de memória: o conceito.
A construção de memoriais associados à ditadura foi instituída enquanto política
pública pelo Estado brasileiro via PNDH-3. Não só por mencioná-los em suas
diretrizes, mas também por estabelecer o compromisso de financiamento e
identificação destes locais. Abaixo destaco os itens que explicitam essa legitimação,
incluídos na Diretriz 24 que faz referência à preservação da memória histórica e à
construção pública da verdade. Acrescento que essa diretiva oficializou a
responsabilidade da SEDH e dos Ministérios da Justiça, Cultura e Relações
Institucionais para a efetivação destas políticas.
A – Disponibilizar linhas de financiamento para a criação de centros de
memória sobre a repressão política, em todos os estados, com projetos de
valorização da história cultural e de socialização do conhecimento por
diversos meios de difusão.
C – Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as
circunstâncias relacionados à prática de direitos humanos, suas eventuais
ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade, bem como
promover, com base no acesso às informações, os meios e recursos
necessários para a localização e identificação de restos mortais de
desaparecidos políticos.
D – Criar e manter museus, memoriais e centros de documentação sobre a
resistência à ditadura. (BRASIL, 2010, p. 187-8)

O que convêm grifar neste ponto é que o PNDH-3 coroou a “noção de
responsabilidade nacional” em relação aos atores atingidos pela ditadura
(AZEVEDO, 2016, p. 5), ultrapassando os limites até então estabelecidos pela justiça
de transição brasileira, que se limitava ao caráter indenizatório. As suas diretrizes
estabeleciam a inscrição de um novo repertório simbólico em relação ao passado,
que indicava o agenciamento de novas versões à narrativa oficial até então corrente,
pautada no silêncio e na negação recorrente dos crimes cometidos pelo Estado
autoritário. Os embates e reações ao PNDH-3 evidenciaram no espaço público a
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disputa pelo sentido do passado político, onde os lugares de memória da nação
operariam de forma estratégica.
O que trago para a discussão neste item perpassa, portanto, o entendimento do
próprio conceito de “lugar de memória” e sua operacionalização pela recente
literatura transicional brasileira e latino-americana. Citando Deleuze e Guattari
(1992), Thiesen (2013) afirma que os conceitos se transformam ao longo do tempo.
Não podem ser aprisionados porque são operadores do pensamento. E aqui faço um
esforço de localizá-lo em seu sentido fundador e compreender como o mesmo
ultrapassou a esfera acadêmica, sendo instrumentalizado também pelo campo mvj
como argumento para a construção de patrimônios culturais e sua proteção jurídica.
Em 1992, o historiador francês Pierre Nora concluiu Les lieux de mémoire, obra
coletiva constituída de três tomos, que buscava inventariar como entre as décadas de
1970 e 1980 a França havia entrado na “era da comemoração”. O conceito lugares de
memória ficaria amplamente conhecido a partir do texto “Entre memória e história: a
problemática dos lugares”, escrito para a abertura do tomo inicial da obra Les lieux
de mémoire e traduzido para o português pela revista Projeto História, n.10, em
1993. Nele, o autor havia identificado que a memória social estava perdendo sua
vitalidade e que um novo regime de memória estava surgindo (LIFSCHITZ, 2015, p.
17).
Ancorado na acepção de Halbwachs (1990) de que a memória é da ordem das
relações sociais, onde o vínculo social estabelece diferentes pontos de vista sobre o
passado, de forma coletiva, espontânea e seletiva, Nora diagnosticara que o
sentimento de continuidade se tornara residual aos lugares. Segundo o autor, o século
XX fora marcado por uma ruptura de um elo de identidade muito antigo. A unidade e
estabilidade construída em torno da noção, conservação e transmissão de valores
nacionais, projeto que conjugava a própria noção da prática historiográfica
tradicional e que imprimia uma temporalidade onde o passado ancorado em tradições
fundacionais permitia o trânsito regular para o futuro, fora substituído por uma
aceleração da história. Em oposição a esta memória que criava vínculos de
continuidade e estabilidade, a aceleração da história imprimia uma nova forma social
de vivenciar o tempo a partir da ideia de rupturas e transformações, reiterados por
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processos de mundialização, democratização, massificação e mediação, geradores de
instabilidade, esfacelamento e fragmentação das identidades.
Em resumo, o argumento de Nora (1993) apontava para alguns exemplos, como os
processos de descolonização tardia em diversos países do continente africano, onde
ressaltava a crise dos valores nacionais e um processo de descolonização interior,
onde as novas nações emergentes, antes subjugadas pelo empreendimento
colonialista, buscavam fundar e construir seu próprio sentido de pertencimento,
mesmo que este elo entre passado e presente fosse artificial.
Nora (1993) identificava uma nova forma de percepção do tempo, não mais aquela
em que havia um elo entre passado-presente-futuro, mas uma ruptura drástica com o
passado e uma profunda descrença no futuro, empurrando o presente para uma
constante revisão e inventariação do passado. Autores como Huyssen (2000) e
Hartog (2006), aprofundariam o debate sobre os novos regimes de temporalidade,
seja para pontuar que fomos “seduzidos pela memória” ou empurrados para o
“presentismo”. De qualquer forma, a constatação pairava na mesma questão de
fundo: “as sociedades do final do século XX passavam a encarar como um dever a
revisão de seu passado, seja para recusá-lo ou para recusar o seu esquecimento”
(LIFSCHITZ, 2015, p. 7).
Apesar deste diagnóstico inicial, a elaboração do conceito lugares de memória foi
resultado de sua observação em torno das comemorações do Bicentenário da
Revolução Francesa, em 1979. Nora constatava que as comemorações de tipo
clássico nacional no passado recente eram promovidas pelo Estado a partir de uma
narrativa orientada e com ênfase em determinados sujeitos (sobretudo personagens
políticos e militares), e difundidas e efetivadas a partir de instâncias-chave, como os
livros didáticos, as escolas, os monumentos e as praças públicas. No entanto, a
atualização destas comemorações apresentava uma multiplicidade de identidades de
grupos particulares, “que se desdobravam na diversidade de eventos dos mais
variados matizes e perfis, sem que houvesse critério organizador” (GONÇALVES,
2012, p. 28).
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A metamorfose histórica da memória, ou a “história-memória”, como definia Nora,
nascia no rastro da multiplicação de memórias particulares que reclamavam sua
própria história, dentro do contexto da fundação de uma nova epistemologia
científica de valorização do sujeito e de suas experiências, justificadas por Nora
como “a conversão definitiva à psicologia individual”. Neste sentido, o “tempo dos
lugares” estava associado precisamente ao momento “onde desaparece um imenso
capital que nós vivíamos na intimidade de uma memória, para só viver sob o olhar de
uma história reconstituída” (NORA, 1993, p. 8). Ao comentar a obra de Nora,
Lifschitz afirma que “a memória ocuparia o lugar vazio deixado pela circulação
espontânea de narrativas, instaurando arquivos, museus, celebrações, homenagens e
dispositivos importantes”, que teriam papel significativo nos agenciamentos dos
Estados sobre os usos políticos da memória (LIFSCHITZ, 2015, p. 17).
Nora (1993, p. 12-13) nos diz que os lugares de memória são, antes de tudo, restos.
Restos que são salvaguardados em arquivos, em aniversários, celebrações, elogios
fúnebres, atas, pois já não existiria uma memória espontânea ritualizada. E
acrescenta que,
Sem vigilância comemorativa, a história depressa os varreria. São bastiões
sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse
ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de construí-los. [...] É este
vai-e-vem que os constitui: momentos da história arrancados do movimento
da história, mas que lhe são devolvidos. Não mais inteiramente a vida, nem
mais inteiramente a morte, como as conchas na praia quando o mar se retira
da memória viva. (NORA, 1993, p. 12-13)

Por definição, os lugares de memória são constituídos de uma dimensão material,
simbólica e funcional. Os limites da categoria se enquadram em lugares rituais que
são revestidos de aura simbólica e constituídos por uma vontade de memória que tem
o papel de bloquear o esquecimento. Os lugares de memória partem do pressuposto
que a memória está “externalizada” e “artificializada”, produto do próprio
desaparecimento do seu ambiente gerador e ritual (milieu de mémoire) que envolvia
os indivíduos.
A recepção do conceito de Nora, dentro e fora da esfera acadêmica, sofreu críticas e
foi apropriado das mais diversas maneiras. Em relação às críticas, estas pontuavam o
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eurocentrismo de sua obra e limites na maneira em que opunha a relação entre
memória e história. Em relação à apropriação e uso espraiado do conceito, Gonçalves
(2012, p. 30) destaca, no caso francês, “[o] uso político, no âmbito das batalhas de
memória, bem como [o] uso jurídico e técnico, no campo institucional do patrimônio
cultural, ou ainda [o] uso turístico”. Meneses (2009b) também destaca que a
popularização do conceito teve como consequência a sua dicionarização pelo Grand
Robert de la langue française, em sua edição de 1993, definindo-o como lugares
importantes de serem visitados por serem locus de lembranças do passado.
Conforme a análise de Gonçalves, a trajetória do conceito ultrapassou o domínio do
próprio autor, reforçando uma leitura reducionista onde os lugares de memória foram
associados diretamente à sua materialidade (patrimônio material). Afirma, ainda, que
a mobilização do termo para além das fronteiras da historiografia gerou “efeitos
contrários aos esperados, com a comemoração elogiosa e festiva prevalecendo sobre
a problematização crítica” (GONÇALVES, 2012, p. 43). Cabe ressaltar que a noção
também permitia instrumentalizar a noção de materialidade e imaterialidade à noção
de patrimônio, pauta adotada pela Unesco25 em 2003.
De qualquer maneira, posicionando o conceito a partir das “questões históricas e
historiográficas que as informaram” e sem “descurar das especificidades e
complexidades” que seriam inerentes àqueles “que se lançam a investigar a história
do tempo presente” (GONÇALVES, 2012, p. 43), a obra de Nora permanece uma
ferramenta eficaz. Principalmente quando localizamos o conceito a partir da chave
do “simbolismo, funcionalidade e materialidade”, e da própria atualização do
conceito feita por Nora em texto mais recente, publicado no Brasil pela Revista
Musas. Nele, Nora (2009) reafirma que o impulso de Les lieux de memóire era
compreender como a recordação se espalhou pelo mundo, firmemente vinculada à
questão de lealdade com o passado. Na chave da relação entre memória e identidade,
aliada com a obsessão da ideia de perda de referencial, o mundo só conseguiria se
25

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), organização
fundada em Paris em 1946, definiu em 2003 a categoria de “patrimônio cultural imaterial” ou
“patrimônio cultural intangível” a partir da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial. A categoria abrange as expressões culturais e as tradições preservadas por grupos a partir de
sua ancestralidade. Saberes, modos de fazer, formas de expressão, celebrações, festas, danças
populares, lendas, músicas e costumes são algumas das formas em que se expressam esse valor
imaterial.
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comunicar conosco sob a forma de traços, restos. A reconstrução do passado, a partir
da metamorfose da identidade, agora reivindicada por grupos, aproximou a memória
de um tipo de justiça, que tem no patrimônio “a transformação em bem comum e em
herança coletiva das implicações da memória mesma” (NORA, 1986, p. 210).
1.2 Os lugares de memória enquanto política de Estado? A retórica da
resistência.
A partir de sua pesquisa sobre a memória social do governo Médici (1969-1974),
Cordeiro (2009, p. 88) afirma que a manutenção de 21 anos do regime ditatorial
brasileiro não poderia se sustentar somente “no poder de manipulação, propaganda e
repressão do Estado”, mas principalmente em mecanismos através dos quais fosse
possível estabelecer um diálogo com a sociedade e criar elementos de identificação
entre esta e o poder vigente. Ao passo que campanhas publicitárias oficiais garantiam
uma fé inabalável no futuro, este futuro era ancorado em um marco temporal deste
novo tempo: a “Revolução de 1964”, como o evento síntese que ligava passado,
presente e futuro.
Eram tempos de comemorações, e elas se multiplicavam: em 1970 era o
tricampeonato mundial de futebol; em 1971 rememoravam-se os 75 anos do
cinema nacional; em 1972 foi a vez do Sesquicentenário da Independência
do país, uma das maiores, senão a única, grande festa popular da ditadura.
(...)
(...) As comemorações incluíram também a reedição de importantes obras
que tratavam da emancipação brasileira, privilegiando para tanto o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) como responsável pela construção
de uma identidade nacional; a organização de um campeonato internacional
de futebol (Taça Independência); a realização do filme Independência ou
Morte, do cineasta Carlos Coimbra e a já mencionada inauguração do
monumento Ipiranga, o qual abrigaria os restos mortais de D. Pedro I.
(CORDEIRO, 2009, p. 87)

A pesquisa de Cordeiro (2009) é elucidativa para compreender como o regime
utilizou um repertório de recursos simbólicos para a construção do que Anderson
(2008) conceituou de “comunidade imaginada”.
Ao analisar a formação dos Estados Nacionais no início do século XX, Anderson
observou os mecanismos que as nações emergentes utilizaram para se produzirem
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enquanto comunidades imaginadas, alicerçadas no sentimento de pertencimento, que
permitia que diversos “estranhos”, ou seja, pessoas que nunca se cruzaram,
compartilhassem quase uma espécie de vínculo de parentesco com a nacionalidade.
A perspectiva cultural e de espírito antropológico de Anderson sinalizava para as
novas ideias imaginadas de limite territorial, soberania linguística e de uma
comunidade horizontal que, mesmo com seus contrastes, transmitia a ideia de um elo
comum que conectava a todos.
Para Anderson, o tema nacional seria ainda o sentimento mais vinculante da
formação das identidades na modernidade. Mas como era possível construir o
imaginário das emergentes comunidades nacionais? Selecionando e obliterando,
criando novos regimes de temporalidade que jogassem para a esfera do mito o
passado e seus momentos de fundação. Os meios técnicos para realizar tal função
estavam ancorados no advento da imprensa, que aliava o consumo da produção em
série à ideia de simultaneidade. Segundo o autor, poucas coisas mostrariam mais
claramente essa gramática nacional do que três instituições. A primeira seria os
censos e a ideia fictícia de que todos estão presentes nele; seguida dos mapas,
abstração científica que permite antecipar a realidade espacial; e os museus,
dispositivo em que o Estado aparece como guardião de uma tradição generalizada,
mas também local. (ANDERSON, 2008, p. 226-255) Fazendo um paralelo com o
conceito de Nora (1993), os museus seriam os lugares de memória mais bem
acabados da nação, disponibilizando o fio narrativo de sua origem, de seus heróis e
de seus eventos mais emblemáticos.
Segundo Lippi Oliveira (2013), mesmo que Anderson estivesse se referindo
especificamente aos aparatos burocráticos do Estado colonial na Ásia em seu
percurso para Estados nacionais após a descolonização, estas sinalizações também
podem ser compreendidas em casos como a construção do Brasil pós-independência
(1822), assim como em suas reatualizações no período republicano e ditatorial. Em
particular, ao que se refere ao período da ditadura, é possível afirmar o controle
institucional e a construção de dispositivos como forma de representar a imagem do
regime. Alguns exemplos nos indicam este percurso: a escolha de seu panteão cívico
(Tiradentes, D. Pedro I, etc.); as celebrações de datas cívicas (7 de setembro, o
aniversário da “Revolução de 1964”); o controle da imprensa e da produção cultural
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do país por órgãos oficiais de censura; a máquina de propaganda ostensiva
(campanhas como “Brasil, ame-o ou deixe-o”); a mudança de nomes de ruas,
rodovias, viadutos, avenidas, pontes e edifícios oficiais para homenagear oficiais
militares; prêmios e honrarias aos destacados da corporação militar (como a medalha
do Pacificador); inclusão de disciplinas como Organização Social e Política do Brasil
(OSPB) e Educação Moral e Cívica no currículo escolar, dentre outras ações.
O que quero apontar com maior ênfase é que o regime militar construiu
estrategicamente seus lugares de memória, consolidando uma narrativa oficial que
obscurecia as lutas que eram travadas por opositores ao regime em diversos
segmentos da sociedade. Podemos citar os movimentos secundaristas e universitário,
a resistência de trabalhadores, os opositores políticos que ingressaram na luta
armada, a resistência cultural frente à censura, assim como outras formas de
resistência que ainda precisam ser mapeadas e estudadas.
Desde o golpe civil-militar até os dias atuais, por exemplo, os espaços onde
ocorreram prisões, torturas, assassinatos e desaparecimentos de opositores ao regime
foram identificados por sobreviventes por meio de variadas e fragmentadas
iniciativas: processos civis levados a cabo por familiares de mortos e desaparecidos
políticos, ainda durante o regime; denúncias, (des)comemorações e homenagens de
militantes e organizações de direitos humanos, que se avolumaram a partir da Lei da
Anistia de 1979. No âmbito cultural, exposições e uma diversificada filmografia
também repercutiram para dar visibilidade às práticas associadas a estes locais.26

26

A historiadora Andrea Forti (2014) mostra como a exposição Pequenas Insurreições – Memórias,
realizada em 1984, na sede da Associação Brasileira de Imprensa de São Paulo (ABI-SP), foi realizada
com o intuito de comemorar os cinco anos da Anistia de agosto de 1979 e de inaugurar a campanha
pelo tombamento do arco de pedra que restou do antigo Presídio Tiradentes, espaço de encarceramento
de diversos prisioneiros políticos. Com pesquisa voltada para a análise da filmografia sobre o período
ditatorial nos últimos 30 anos, a socióloga Carolina Gomes Leme (2013) destaca o filme Lamarca
(1996), onde o diretor Sérgio Rezende teve o cuidado de identificar, por meio de legendas e
referencias verbais, as instituições onde os frades dominicanos foram torturados (Ministério da
Marinha, Dops e DOI-Codi) e presos (Presídio Tiradentes). Em Zuzu Angel (2006), também dirigido
por Sérgio Rezende, Leme aponta que o filme deixa claro que a estrutura da repressão era um sistema
organizado e que abarcava as mais altas patentes das Forças Armadas, destacando a Base Aérea do
Galeão como local de tortura e morte do militante de esquerda Stuart Angel Jones. Destaco também o
filme-documentário Memória para uso diário (2008), que apresenta a trajetória de lutas do Grupo
Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM-RJ) pelo não-esquecimento da memória dos
desaparecidos políticos da ditadura civil-militar, ao percorrer a vala comum do Cemitério de Ricardo
de Albuquerque, no Rio de Janeiro, onde foram encontradas diversas ossadas de desaparecidos, assim
como as ruas do bairro que receberam como homenagem o nome de alguns destes.
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É neste complexo espectro político que está inserida a busca por legitimação de
lugares de memória da resistência. Este movimento também foi impulsionado - e foi
ganhando espaço no debate público na última década - através da luta de grupos da
sociedade civil organizada pela troca de nomes de logradouros, avenidas, escolas e
demais monumentos que homenageiam líderes militares do período; pressão política
pela inscrição de uma nova versão da história em livros didáticos; atos públicos para
denunciar torturadores; construção de monumentos em memória aos presos e
desaparecidos políticos; abertura de arquivos da polícia política; e a demanda e
pressão para que o poder público local e nacional iniciem processos de cessão,
desapropriação ou tombamento de edifícios para a construção de memoriais.
Especificamente para esta pesquisa, o enfoque recai sobre estes últimos espaços, que
podem estar associados a uma das três categorias que ora apresento: 1) espaços
associados diretamente às práticas de violações aos direitos humanos pelo regime,
classificadas pela CNV enquanto “unidades militares e policiais”, “centros
clandestinos” ou “navio-prisões”; 2) espaços associados diretamente às ações e
militância daqueles que resistiram à ditadura, como escolas, universidades, sedes de
partido, associações, sindicatos, teatros, cinemas, igrejas, casas de personagens
emblemáticos da resistência e assim por diante; 3) espaços construídos a posteriori,
sem nenhum vínculo direto com o passado. Estes espaços, que podem ser de uso
público ou privado, são reivindicados por grupos e organizações da sociedade civil
para que se transformem em memoriais. Porém, memoriais nos termos em que
Anderson (2008) concebe a instituição do museu, um lugar concreto onde são
reproduzidas cotidianamente as insígnias que revelam o verdadeiro poder do Estado.
No entanto, há uma ressalva, ou mesmo uma adaptação à tese de Anderson. Estes
memoriais-museus têm como objetivo a subversão de uma narrativa oficial
construída pelo Estado autoritário, para abrigar um reposicionamento do Estado
democrático em relação ao passado, dever vinculado ao processo de aprofundamento
de justiça de transição no Brasil.
É importante destacar que o campo mvj, que teve início com o movimento de
familiares de mortos e desaparecidos políticos - com destaque para atuação pioneira
da CEMDP - e que se intensifica a partir dos anos 2000 com as ações da SEDH e do
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Ministério da Justiça, produziram um debate intenso sobre temas como memória,
reparação, justiça de transição e anistia, além de trazer para o debate público outros
afetos, como a sensibilidade e a fragilidade que marcam as relações no âmbito da
esfera familiar dos atingidos pela ditadura. Destaco que muitas destas produções
convocaram especialistas27 sobre o tema no Brasil, além de outros nomes que se
dedicaram a estudar processos transicionais no continente americano, europeu e
africano, como forma de sedimentar um debate baseado no direito internacional e nas
experiências de países em processo de transição. Especificamente no que tange os
lugares de memória da resistência, destaco o artigo de Inês Virgínia Prado Soares e
Renan Honório Quinalha (2011), publicado na Revista Anistia Política e Justiça de
Transição, onde pontuam os valores de referência dos lugares de memória da
resistência no Brasil.
O artigo inicia afirmando que a face mais violenta da repressão se deu a opositores
políticos, que além de terem sido sistematizados em documentos produzidos pelo
próprio regime, ocorreram em algum espaço físico, “com muros, paredes, grades,
pátios, jardins, sala de lazer e para reunião e outros tantos compartimentos”
(SOARES; QUINALHA, 2011, p. 251). E acrescentam que
A resistência ao regime também foi veiculada em diversos suportes:
documentos, músicas, artes, panfletos, além de reuniões e passeatas que
ocuparam espaços públicos e privados. Todos esses suportes, materiais ou
imateriais, são elementos de enorme importância, merecedores de pesquisa
na contemporaneidade. Em conjunto articulado, esses elementos podem
erigir uma memória coletiva, já que têm potencialidade para revelar a
verdade, as atrocidades praticadas, suas circunstâncias e motivações, bem
como o modo pelo qual se resistia (ou não) a tais violências. (SOARES;
QUINALHA, 2011, p. 251)

Os autores, portanto, convocam os leitores para a discussão do conceito de lugares de
memória “mais adequado ao contexto brasileiro”, dando destaque para seu
entendimento material, espacial e edificado, pois permite a proteção jurídica da
memória como ingrediente do bem cultural. Também mencionam a imaterialidade de
práticas, saberes e memórias da resistência que podem ser registradas pelas agências
do patrimônio. Os valores que informariam esses novos bens culturais estariam
27

Neste ponto é importante destacar que, no Brasil, os especialistas convocados, em sua maioria, são
provenientes do campo da Ciência Política e do Direito. Esta configuração, portanto, também
instrumentaliza o campo mvj.
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articulados à ideia de uma memória justa negociada sobre o período, representadas
no espaço público e democrático, e com potencial de produzir sentidos e o exercício
da política, construindo elementos identitários e culturais que concorressem com as
imagens e narrativas oficiais consagradas pela história.
O artigo está pautado em argumentos consolidados pela literatura sobre o trauma desencadeado pelo processo de revisão do Holocausto - e a ideia de não-repetição do
passado – debate aprofundado pelo processo transicional de nossos vizinhos
argentinos. As iniciativas de construção de lugares de memória da resistência,
portanto, estão justificadas em experiências de outros países, onde o fundamento
encontra-se no reconhecimento público de legado da violência. Porém, autores-atores
no campo mvj, Soares e Quinalha (2011) operacionalizaram o conceito de Nora pelo
viés patrimonial, como forma dos lugares de memória terem respaldo no
ordenamento jurídico brasileiro. Afirmam assim que, “no Brasil, pela incipiência das
políticas culturais e de direitos humanos em relação ao tema, é melhor que se
apontem instrumentos que protejam cada bem (ou conjunto de bens) singular [...]”
(SOARES; QUINALHA, 2011, p. 264).
Os lugares de memória, portanto, fariam mais sentido no ordenamento jurídico
brasileiro, pois além de poderem ser compreendidos pelo que a Constituição de 1988
define como patrimônio cultural brasileiro, no que se refere “à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, também
poderiam facilmente ser vinculados “à previsão constitucional dos espaços
destinados à manifestação cultural (art. 216, inc. IV) ou dos sítios de valor cultural
ou de interesse arqueológico como bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro
(art. 216, inc. V)” (SOARES; QUINALHA, 2011, p. 265-266). Como a própria
expressão “lugares de memória” delimitaria o bem a ser protegido, remetendo ao seu
valor cultural, permitiria uma gestão administrativa onde confluíssem recursos
previstos em orçamentos públicos e onde incidisse os próprios instrumentos de
proteção dos bens culturais.
Partindo da premissa de que os memoriais em questão – em sua maioria, ainda em
construção – são também compreendidos nesta pesquisa como bens culturais,
entendemos que sua função última é de inscrever narrativas sobre o passado da
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ditadura civil-militar para segmentos da sociedade brasileira, incluindo-se neste bojo
um objetivo pedagógico e moral, ou como diria Nora (2009), uma forma de justiça.
O caminho mais usual acionado pelo campo mvj no Brasil é de solicitar o
tambamento das edificações enquanto patrimônio municipal, estadual ou nacional,
para que a partir daí se legitime o valor do bem cultural, sendo possível sua cessão
aos grupos que os pleiteiam e a busca por recursos para a realização de seus projetos.
Este percurso, no entanto, é atravessado por negociações e disputas que envolvem os
agentes de memória, os órgãos de patrimônio, governos locais e nacionais e agências
internacionais. O processo de construção de memoriais está imbricado no espectro do
que Lifschitz (2015, p.3) chama de “memória política”, este campo singular onde se
disputa o sentido do passado político.
A memória política só adquire potência quando ingressa na esfera pública,
porque seu outro, o destinatário de sua mensagem, sempre é o poder. [...]
Com a ideia de ação estratégica queremos destacar que a memória política
existe a partir do fato que grupos a situem, intencionalmente, na esfera
pública. E como a finalidade desta ação estratégica é interferir nesse espaço
público, isso gera confrontos com outras ações estratégicas que buscam
manter, conservar, memória hegemônicas. Lutas de, e pela memória.
Portanto, a memória política se articula com a esfera pública e isto não
significa retomar a antiga dicotomia entre o público e o privado.
(LIFSCHITZ, 2015 p. 15-16)

A articulação desta memória política com a esfera pública, no que diz respeito à
construção dos lugares de memória da resistência, está imbricada com o campo do
patrimônio. É a partir do trâmite burocrático e da avaliação técnica dos órgãos do
patrimônio locais que o valor do bem a ser tombado é legitimado. Seja pela prática
do tombamento de bens imóveis, ou pelo registro de práticas culturais, este
reconhecimento do que é o patrimônio está associado a práticas discursivas
produzidas por intelectuais associados à formulação e implementação de políticas
oficiais de patrimônio cultural, desenvolvidas no Brasil desde a década de 1930, com
a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan),
posteriormente chamado de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan).
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O antropólogo José Reginaldo Gonçalves (1996) compreende estes discursos como
“narrativas nacionais”, cujo objetivo fundamental é de construir uma “memória” e
uma “identidade” nacional. Estas construções discursivas são interpretadas como
atos, realizados a partir de um propósito pragmático e político, e que se utilizam de
metáforas alegóricas para legitimar e objetivar um discurso cultural no tempo
presente. Estas alegorias, isto é, estas representações que são construídas em torno do
patrimônio para mostrar de forma concreta princípios abstratos, como a própria ideia
de nação enquanto um objeto dado e coerente, tradicionalmente recorrem a
disciplinas como a História e a Antropologia, de forte dimensão literária, para
construir suas retóricas e argumentações.
No Brasil, seja no primeiro momento do desenvolvimento de políticas públicas do
patrimônio associadas à “fase heróica” do Iphan, seja no segundo momento
associado à ideia nascente da proteção da diversidade social, o dispositivo retórico
recorrente para instituir ou reconhecer o patrimônio era atribuído à noção de perda
cultural. Segundo José Reginaldo Gonçalves (1996) a elaboração de um discurso
sobre um processo inexorável e contínuo de destruição teria sido o argumento central
das práticas de patrimonialização até os anos 1990. Esta prática afastava incoerências
e diferenças dos limites deste discurso nacional, criando uma dimensão ilusória, onde
a perda e a fragmentação eram sempre representadas como uma violência externa.
A ideia de “retórica da perda” pontua, portanto, a perda material e a tentativa de
evitar o esquecimento. Neste sentido, o autor conclui que subjaz, num nível menos
explícito, uma alegoria que ilustra concretamente estas narrativas, que se dá por meio
de objetos cujas narrativas construídas remetem a valores estéticos, arquitetônicos,
históricos, etc. (GONÇALVES, 1996). A expressão cunhada por Gonçalves (1996)
traduz sua tese de que a construção das narrativas patrimoniais brasileiras foi pensada
e construída a partir da ideia de que era preciso preservar os bens culturais que
caracterizavam o passado nacional. O autor mostra que, através da legitimação destes
discursos, outra perda era promovida, posto que estes criavam valor sobre
determinados emblemas do passado e, consequentemente, delimitavam o que se
entendia como cultura nacional, obscurecendo uma série de outras manifestações que
ficavam à margem destas representações.
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A retórica da perda, portanto, perpassa as práticas discursivas do campo do
patrimônio, no âmbito do Iphan, desde seu surgimento nos anos 1930 até os anos
1990. É importante frisar que este campo se complexifica e ramifica a partir dos anos
1970, quando governos municipais e estaduais, passam a ter protagonismo na
proteção e preservação dos bens de sua região, criando suas próprias agências e
órgãos de patrimônio. Outro fator importante, que tem impacto direto nas políticas
patrimoniais, é a própria concepção de bens culturais consagrado na Constituição de
1988, que amplia a noção dos mesmos a partir da ideia de diversidade das identidades
que conformam a sociedade brasileira, legitimando sua participação no processo de
reconhecimento e atribuição de valor aos bens culturais.
Não estou excluindo a ideia de que uma tradição narrativa pautada na retórica da
perda esteja presente nos discursos patrimoniais. O que destaco é que pesquisadores
têm analisado outras retóricas a partir das novas configurações que conformam o
campo do patrimônio e suas práticas preservacionistas. Um bom exemplo da
construção de como estas novas retóricas são construídas está na etnografia realizada
por Guimarães (2014) acerca dos projetos urbanísticos desenvolvidos na zona
portuária do Rio de Janeiro. Com a aproximação de megaeventos como a Copa do
Mundo e os Jogos Olímpicos, em 2014 e 2016, os projetos urbanísticos idealizados
pela Prefeitura do Rio de Janeiro iniciaram uma nova etapa na biografia28 de alguns
bairros emblemáticos cariocas, transformando-os em patrimônios culturais.
No entanto, as propostas de revitalização da zona portuária “estavam valorizando
determinados habitantes e entendendo outros como indesejados” (GUIMARÃES,
2014, p. 19), o que promoveu resistências aos projetos da Prefeitura por parte de seus
habitantes, principalmente dos grupos religiosos afro-brasileiros e do movimento
negro, que se consideravam herdeiros da Pequena África e que tinham “uma forma de
vivenciar os espaços da Zona Portuária não limitada à percepção de um território
inanimado a ser economicamente explorado, mas como um mundo habitado,
constituído por humanos, animais, plantas, deuses e mortos, e em constante criação e
dissolução” (GUIMARÃES, 2014 p. 23). A partir de análise aprofundada dos
projetos apresentados pela Prefeitura do Rio, a autora descreve como foi construído
28
Ao longo da tese mobilizo a ideia de biografia de bairros e edificações, baseada no estudo de
Kopytoff (1986) que sugere que as coisas possuem biografias culturais.
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um discurso preservacionista a partir de uma retórica sobre “vazios”, “degradados” e
“abandonados”.
Por meio de metáforas e metonímias visuais e verbais, o imaginário
movimentado no material de divulgação do Plano Porto do Rio (PCRJ, 2001)
condensou as experiências e concepções urbanísticas de seus idealizadores e
aludiu a um modelo de progresso e civilidade que presentificava a reforma
de Pereira Passos. Voltado a um público de potenciais investidores, nele foi
articulada uma retórica que classificava os espaços portuários a partir de
categorias como “vazio”, “degradado” e “abandonado”. (GUIMARÃES,
2014, p. 34)

E acrescenta que
Na classificação dos locais “públicos”, “históricos” e “desativados” que
deveriam ser “criados”, “preservados” ou “renovados”, no entanto, foram
excluídos do material de divulgação do Plano Porto do Rio todos os imóveis
residenciais e comerciais. Essa ausência foi discursivamente reforçada pelas
imagens que ofereciam apenas um olhar distanciado da Zona Portuário:
mapas, vistas aéreas e fotos panorâmicas e de satélite. Ou seja, pela não
inclusão de um ponto de vista aproximado que singularizasse espaços e
habitantes e abarcasse suas práticas cotidianas. (GUIMARÃES, 2014, p. 39)

Este exemplo da construção de uma “retórica do vazio” na zona portuária do Rio de
Janeiro pela Prefeitura foi mobilizado justamente para sugerir que na busca pela
patrimonialização de lugares de memória da resistência também se constrói uma
retórica, que chamarei de retórica da resistência. Os argumentos mobilizados pelo
campo mvj para a construção da retórica da resistência estão ancorados no discurso
dos direitos humanos e da justiça de transição, porém não destacando, como nos
memoriais chilenos e argentinos, a ideia central de reparação simbólica às vítimas. O
que se destaca neste discurso patrimonial gira em torno de valores como “o
fortalecimento/aprofundamento dos valores democráticos”, “o não-esquecimento
daqueles que resistiram à ditadura” ou “a verdade sobre a estrutura da repressão”.
Construído e legitimado pelas políticas públicas de memória, subjaz na retórica da
resistência também a ideia de proteção jurídica a um valor histórico e cultural que
está por se perder, ser esquecido: a memória política da resistência brasileira.
O que sublinho é que o discurso da retórica da resistência não produz os efeitos
esperados quando acionado perante as tratativas com as agências de patrimônio
locais, resultado da ausência de penetração das políticas públicas de memória em
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outros âmbitos do poder público. No percurso dos agentes de memória pelo
reconhecimento do bem cultural o obstáculo mais recorrente é que o corpo técnico
das agências de patrimônio avalie os bens a partir de uma visão essencialista de
cultura, onde o valor arquitetônico se sobrepõe às condições históricas e políticas que
o informam (CHUVA, 2017). Também podem ocorrer outras dificuldades como a
ocupação prévia do imóvel/edifício, onde é preciso desapropriar o bem por interesse
público e indenizar seu proprietário, assim como pode haver uma concorrência de
projetos culturais que se sobrepõem ao mesmo bem e disputam sua ocupação.
O papel de aprofundamento da justiça de transição protagonizado pela Comissão de
Anistia, promovendo ações de reparação simbólica, foi central para a promoção de
editais para auxiliar os desdobramentos de projetos de construção de lugares de
memória da resistência. As diretrizes do PNDH-3, além de instituírem a construção
de memoriais, também reforçaram o compromisso do Estado em sua manutenção e
financiamento. Os lugares de memória da resistência também ganharam destaque no
relatório final da CNV que, após documentar o uso de diversas instalações oficiais do
Estado para a prática de tortura, morte e desaparecimentos, incluiu em suas
recomendações ações de “preservação da memória”, dentre elas a construção de um
Museu da Memória, em Brasília, e o tombamento de imóveis onde ocorreram graves
violações aos direitos humanos. A CNV mapeou em seu relatório final 231 locais
associados a graves violações de direitos humanos no território nacional,
funcionando entre 1964 e 1985. Estes locais foram identificados como unidades
militares e policiais, estruturas clandestinas e navios-prisões, distribuídos por região:
centro-oeste, 8; nordeste, 47; norte, 28; sudeste, 90; e sul, 58. (BRASIL, 2014, p.
727-839). A temática dos lugares de memória também foi reforçada pelas pautas das
diversas comissões estaduais e setoriais implementadas em diversas localidades
brasileiras.
Mas o que cabe perguntar é por que existe tamanha distância entre as políticas
públicas de memória que estão consolidadas nos textos, no papel, e as práticas
efetivas destas políticas traduzidas, por exemplo, nas ações mais concretas de
atribuição de seu valor patrimonial? Este caso tem sido enfrentado pelo campo mvj
em Salvador na tentativa de desapropriação da casa da família de Carlos Marighella,
onde o ex-guerrilheiro assassinado pela ditadura viveu até os 24 anos de idade. O
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instituto do patrimônio do estado (Ipac), ao responder negativamente a solicitação do
pedido de tombamento, justifica a ação a partir de uma visão essencialista de cultura,
baseada apenas em premissas estéticas e arquitetônicas, não reconhecendo o valor
histórico e memorialístico da edificação.
Os agentes de memória recorrentemente esbarram em dificuldades nesta etapa
crucial de patrimonializar as edificações para sua posterior ocupação e construção do
bem cultural. Tentativas de respostas a estas dificuldades de efetivar as políticas
públicas de memória com a patrimonialização e ocupação destes edifícios podem ser
pensadas, primeiro, a partir da própria falta de entendimento das agências do
patrimônio de que os lugares de memória da resistência estão previstos em planos e
documentos governamentais que se apresentam, e têm a pretensão de se tornarem,
políticas efetivas e continuadas de Estado. Segundo, a falta de sensibilização de
setores do poder público de alocar recursos para estes projetos. Terceiro, porque a
própria elaboração dos dispositivos que oficializam a construção de memoriais,
como veremos adiante no Capítulo 2, geram embates no espaço público, onde são
evidenciadas as diversas versões do passado em disputa no campo político e social.
O tema da ditadura não é consensual e passa pelos mesmos atores (e/ou seus
descendentes), que atuaram em 1964 e se recusam a aceitar que foram e são
partícipes. As batalhas de memória estão vinculadas às posições políticas dos agentes
no passado. Reconhecer, portanto, os lugares de memória da resistência como algo a
ser preservado e protegido pelo Estado não depende apenas da institucionalização de
políticas públicas de memória, mas da própria internalização das mesmas em outros
âmbitos do poder público (como o Ministério da Cultura, onde também está inserido
o campo do patrimônio), assim como de conjunturas políticas e de agentes em
postos-chave que sejam favoráveis e sensíveis aos seus projetos.
Segundo José Reginaldo Gonçalves (2003), a partir da perspectiva de tradição
antropológica, o patrimônio pode ser pensado como uma categoria do pensamento.
Uma categoria familiar ao moderno pensamento social que assume contornos
semânticos diferentes em cada contexto histórico e cultural. De acordo com o autor,
os seres humanos usam seus símbolos sobretudo para agir, e não somente para
comunicar. Portanto, o patrimônio não é utilizado apenas para simbolizar,
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representar ou comunicar: é bom para agir. O patrimônio é uma mediação e não
existe apenas para representar ideias e valores abstratos e para ser contemplado. O
patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas. Portanto, a contribuição
antropológica da categoria pode residir na ambiguidade da noção antropológica de
cultura, permanentemente exposta às mais diversas concepções nativas.
Uma nova leitura e entendimento, portanto, do tombamento de lugares de memória
da resistência no Brasil, sem dúvida, refletiria uma mudança de paradigma nas
políticas públicas de cultura. Lembro que na trajetória das políticas públicas de
cultura já ocorreram casos paradigmáticos, como o tombamento do Terreiro Casa
Branca em Salvador, no ano de 1984. A partir do relato do antropólogo Gilberto
Velho (2006), que na ocasião foi relator do processo enquanto membro do Conselho
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é possível compreender o ato do
tombamento pela análise de drama social.
O tombamento traduzia o reconhecimento da sacralidade do terreno (de seu axé) e a
proteção material de um barco (utilizado em rituais sagrados), um modesto casario e
arvoredos e pedras relacionados ao culto dos orixás. O que estava em discussão não
era o valor de “pedra e cal”, associado à estética e arquitetura da construção, mas da
afirmação

de

uma

visão

da

sociedade

brasileira

como

multiétnica.

“Independentemente de aspectos técnicos e legais, o que estava em jogo era, de fato,
a simbologia associada ao Estado em suas relações com a sociedade civil”, pois o ato
do tombamento colocava em xeque o entendimento sobre a própria identidade da
nação brasileira. Incluiria, reconheceria e repararia as perseguições e intolerâncias
“manifestadas durante séculos pelas elites e pelas autoridades brasileiras contra as
crenças e os rituais afro-brasileiros” (VELHO, 2006, p. 240).
Para a vitória inegável do tombamento do Terreiro Casa Branca foi fundamental a
atuação do movimento social com base em Salvador, que reuniu artistas, intelectuais,
jornalistas, políticos e lideranças religiosas. A pressão da sociedade civil mobilizada
permitiu que, por pouquíssimos votos do conselho consultivo, convicções arraigadas
de cultura, assim como pressões do setor imobiliário fortemente presente na cidade,
fossem contornadas e abrissem precedente para o subsequente tombamento de outras
casas de axé pelo Brasil. Com este exemplo, apenas apresento um paralelo de como a
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transformação de lugares de memória da resistência em bens culturais, por também
serem tombados, podem refletir o que a geógrafa Anaclara Volpi Antonini (2012)
chama de um “turning point” nas políticas patrimoniais locais, e consequentemente,
nacionais.
A seguir, no capítulo 2, como esforço de historicizar as políticas públicas de
memória em vigor no Brasil, construí uma narrativa de como estas se constituem a
partir dos anos 1990, partindo do pressuposto de que são resultado de lutas intensas
dentro do Estado e que há dissensos em sua feitura. O enfoque do debate está no
PNDH-3, instituído pelo Estado brasileiro em 2009, e considerado um marco para as
políticas públicas de memória no Brasil. Para esta pesquisa, conforme já mencionado
anteriormente, o PNDH-3 é de grande relevância, pois entre suas ações estratégicas
para consolidar o direito à memória e à verdade, oficializa a construção de memoriais
enquanto política pública, atribuindo funções a secretarias e ministérios por seu
fomento e manutenção.
Nesta narrativa sustento a ideia de que o Estado não é algo monolítico, ou dotado de
alguma essência ou substância. A ideia é contrapor esta visão reificada do Estado a
partir da imagem de que suas instituições são reflexo de processos e dinâmicas,
espelham articulações e conflitos que permeiam as relações sociais, políticas,
econômicas e afetivas de seus agentes cotidianamente em seu interior. E desconstruo
os agentes da memória como algo isolado e unificado, posto que suas estratégias e
visões de mundo são múltiplas e facetadas.
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Capítulo 2 - Políticas públicas de memória e legitimação dos lugares de memória
da resistência

Em 21 de dezembro de 2009, o presidente da República Luís Inácio Lula da Silva
assinou o Decreto n. 7.037, que instituía o PNDH-329. O extenso documento de 228
páginas resultava de um amplo debate participativo30 e democrático para aprofundar e
incluir temas sensíveis aos Direitos Humanos, desenhados em programas anteriores
pelos dois governos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso, o PNDH-1 31
(1996) e o PNDH-232 (2002), respectivamente.
Seguindo o caráter suprapartidário e tendo uma linha de continuidade com as edições
anteriores, o PNDH-3, nas palavras do então presidente Lula, tratava de “revisar o
programa, assimilando demandas crescentes da sociedade e incorporando elementos
dos tratados internacionais mais recentes, seja do sistema ONU, seja da OEA”
(BRASIL, 2010, p. 11).
Em acordo com os preceitos da Constituição de 1988, conhecida como a
“constituição cidadã”, que legitimou o Estado Democrático de Direito, as três versões
do plano nacional também estavam em conformidade com diretivas convencionadas
na Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena33, em 1993. Segundo Veiga
de Oliveira,

29

O PNDH-3 foi instituído através do Decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009, pelo então
Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva. A importância desta terceira versão do Plano foi de
incluir em um de seus seis eixos temáticos as diretrizes de consolidação do Direito à Memória e à
Verdade, lançando as bases para a Lei n. 12.528, de 18 de novembro de 2011, que criou a Comissão
Nacional da Verdade (CNV), no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. Instituída em 16
de maio de 2012, a CNV teve como objetivo apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas
entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Disponível em:
http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/pdfs/programa-nacional-de-direitoshumanos-pndh-3 . Acesso em: 08 de outubro de 2017.
30
Na apresentação do PNDH-3, o então presidente da república Luís Inácio Lula da Silva afirma que o
documento “incorpora [...] resoluções da 11a Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas
aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais e temáticas, promovidas desde 2003” pelo Estado e
com ampla participação da sociedade civil organizada. (BRASIL, 2010: 11).
31
Disponível em: http://dhnet.org.br/dados/pp/pndh/textointegral.html . Acesso em: 08 de outubro de
2017.
32
Disponível em: http://dhnet.org.br/dados/pp/edh/pndh_2_integral.pdf . Acesso em: 08 de outubro de
2017.
33
Disponível em: http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2013/about.shtml . Acesso em: 08 de
outubro de 2017.

69

A proposta do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) [...] surge
no intuito de aproximar o “Brasil legal” – que se refere à avançada legislação
brasileira, a qual assegura garantias universais por meio da Constituição, de
leis, de estatutos e outras ferramentas jurídicas – do “Brasil real”, ou seja,
das mazelas sociais, econômicas, culturais e políticas que violam
sistematicamente a dignidade humana de milhares de brasileiros. (VEIGA
DE OLIVEIRA, 2014, p. 156)

Neste sentido, é importante salientar que as recomendações da Declaração e do
Programa de Ação resultante da II Conferência Internacional de Direitos Humanos de
Viena reconheciam os planos a serem elaborados pelos países signatários da ONU
como políticas públicas, dada a responsabilidade dos mesmos em assegurar e
estimular o exercício dos Direitos Humanos de forma integrada. (ADORNO, 2010, p.
9)
Continuidade de planos anteriores e com a pretensão de instituir uma política de
Estado continuada, a terceira versão do plano causou grande polêmica ao ser
decretada, “provocando uma crise de governo, ameaças de demissão e arriscando
alianças no cenário eleitoral de 2010” (VEIGA DE OLIVEIRA, 2014, p. 158). Tema
controverso, os debates gerados em torno dos Direitos Humanos no Brasil são
historicamente marcados por muitos embates, seja no âmbito das lutas promovidas
pelos movimentos sociais para assegurar direitos, no campo da negociação dos
interesses da classe política ou na opinião pública marcada pela atuação ostensiva da
mídia brasileira.
Ao analisar as justificações promovidas pela mídia34 em torno do caso do PNDH-3,
Veiga de Oliveira (2014) destaca que o plano foi alvo de maior controvérsia com os
setores:
[...] religiosos (devido à discussão sobre o aborto e à proposta de retirar
símbolos santos de prédios públicos), com a imprensa (porque propôs a
criação de controle editorial em empresas que violassem os direitos
humanos), com o agronegócio (porque propôs o estabelecimento da
mediação em casos de invasão de terra, ao invés da imediata retirada dos
invasores), com as Forças Armadas (porque propôs a criação de ações de
memória e justiça, entre elas, a criação da Comissão da Verdade). (VEIGA
DE OLIVEIRA, p. 163)
34

Veiga de Oliveira (2014) analisou o material retirado dos jornais Folha de São Paulo, O Globo,
Estado de Minas, e dos telejornais Jornal Nacional, Jornal da Band e Jornal da Record, correspondente
ao período de janeiro a maio de 2010.
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A noção de direitos humanos, pouco internalizada culturalmente, toca em aspectos
subjetivos e de cunho moral35, promovendo as mais diversas reações. Logo, todas as
versões do plano suscitaram celeumas. Mas no caso do PNDH-3, Adorno (2010)
afirma que o debate “ressuscitou suas expressões mais conservadoras e simplórias”,
remontando o embate dicotômico marcado pelos anos de transição democrática
(1979-1988), onde o tema era frequentemente abordado de maneira depreciativa pela
opinião pública. Parte das análises veiculadas pela imprensa em 2010
Identificam o programa com uma espécie de populismo de esquerda,
nostalgia ideológica de ex-militantes políticos que reclamam a vingança dos
vencidos contra os vencedores. Ainda que de forma caricatural, relembram
em parte o mesmo clima de polarização ideológica pré-golpe de Estado em
março de 1964. (ADORNO, 2010, p. 8)

Em termos formais, o PNDH-3 trouxe inovações. Utilizou uma linguagem mais
objetiva e direta36, estruturou o documento a partir de eixos orientadores transversais
e distribuiu as responsabilidades do governo federal por todas as áreas da
administração, reforçando o envolvimento ativo de diversos ministérios como forma
de coordenar políticas públicas para o alcance dos resultados esperados em suas
diretrizes, objetivos e ações programáticas.
Uma das inovações que gerou maior incômodo à classe política e dividiu a opinião
pública foi a inclusão do eixo temático dedicado ao Direito à Memória e à Verdade.
De acordo com Santos (2010), o direcionamento inédito do programa acirrou divisões
já existentes entre alguns setores do governo em relação aos atores atingidos pela
ditadura, principalmente em torno da construção da CNV.
Este novo programa propõe a criação de uma “Comissão Nacional da
Verdade”, o que veio acirrar as divisões já existentes entre alguns setores do
35

Aqui destacamos os direitos raciais, da mulher, do jovem, das crianças e adolescentes, da
comunidade LGBT, dos sem-terra, dos sem-teto, dos indígenas, das comunidades quilombolas, e de
pessoas com deficiência como alguns dos temas polêmicos abordados pelo PNDH-3. Polêmicos por
suscitarem controvérsia entre a opinião pública, desde posições progressistas às mais conservadoras.
36
Segundo Adorno (2010), o universo léxico utilizado nas ações programáticas do PNDH-3
contrastariam com linguagem mais contida das edições anteriores do documento. “Apoiar”,
“fomentar”, “criar mecanismos”, “aperfeiçoar”, “estimular”, “assegurar e garantir”, “articular e
integrar”, “propor”, “elaborar”, “definir”, “ampliar”, “expandir”, “avançar”, “implementar”, “incluir”,
“erradicar”, “desenvolver” marcariam o que as opiniões veiculadas da mídia impressa e eletrônica à
época consideraram como uma linguagem mais direta. (ADORNO, 2010, p. 13)
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governo: a SEDH e o Ministério da Justiça defendem a investigação do
passado e a não aplicação da Lei de Anistia de 1979 (Lei 6.683/79) aos
crimes de tortura praticados pelos agentes do Estado durante a ditadura. A
Advocacia Geral da União e o Ministério da Defesa consideram que o
passado deve ser esquecido e defendem que os crimes de tortura estão
cobertos pela Lei de Anistia. Em resposta a este debate, o Movimento
Nacional de Direitos Humanos (MNDH), rede que congrega cerca de 400
organizações de direitos humanos no Brasil, divulgou uma “Nota Pública
sobre o PNDH 3”, em 31 de dezembro de 2009, repudiando a posição do
Ministério da Defesa e apoiando a posição dos ministros dos Direitos
Humanos e da Justiça. (SANTOS, 2010, p.125-26)

É importante ressaltar que, de 2005 a 2011, quem estava à frente da SEDH era o
então ministro Paulo de Tarso Vanucchi. Ex-militante da Ação Libertadora
Nacional37 (ALN), grupo armado que fazia oposição à ditadura; foi preso em 1971
pela polícia política e teve seu primo, o estudante do curso de Geologia da USP e
militante da ALN, Alexandre Vannuchi Leme, assassinado pela ditadura em 1973. A
biografia de Vannuchi é marcada pela sua atuação no campo dos direitos humanos e
na construção de políticas de memória. Em 1975, foi um dos 34 signatários de um
amplo dossiê entregue ao presidente nacional da OAB, Caio Mário da Silva Pereira,
que arrolava 233 nomes de torturadores, os métodos de tortura e as unidades onde
estas eram praticadas, além de uma primeira lista com os opositores assassinados
pelo regime desde 1964. Vannuchi também integrou a equipe que, sob sigilo, realizou
o projeto “Brasil Nunca Mais”38, lançado em 1985 pela editora Vozes, contendo
centenas de processos de presos políticos que foram julgados pelo STM durante a
ditadura. Após a abertura do regime, Paulo Vannuchi seguiu sua trajetória política no
Partido dos Trabalhadores (PT), participando das diversas campanhas presidenciais
de Luís Inácio Lula da Silva, até ser convidado pelo então presidente a ocupar o
cargo de ministro da SEDH em 2005.

37

A Ação Libertado Nacional (ALN) foi uma organização revolucionária de inspiração marxistaleninista fundada em 1967 pelo ex-militante do PCB Carlos Marighella. A ação programática da
organização tinha como objetivo o enfrentamento direto ao regime militar, através da luta armada, da
guerrilha e da guerra popular.
38
Com o título “Brasil Nunca Mais: um relato para a história”, a edição resumida da obra, com
prefácio de d. Paulo Evaristo Arns, esteve entre as obras mais vendidas no ano de seu lançamento, em
1985. A obra completa, contento todos os processos, foi recentemente disponibilizada em meio digital,
recebendo o nome “Brasil Nunca Mais Digit@l” (Disponível em: <http://bnmdigital.mpf.mp.br/#!/ e
www.armazemmemoria.com.br>). Para mais informações sobre a concepção, desenvolvimento e
impacto do projeto Brasil Nunca Mais, ver THIESEN e COITINHO (2014).
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Em entrevista concedida ao Cpdoc-FGV em 2015, Paulo Vannuchi 39 avalia sua
trajetória frente à SEDH de forma a pontuar as articulações e negociações para a
construção de políticas públicas de memória em torno do eixo temático de Direito à
Memória e à Verdade. Seu ingresso em 2005 na SEDH, como afirma o entrevistado,
foi resultado de um convite pessoal do então presidente Lula (2002-2010). A
motivação teria como pano de fundo a preocupação de Lula com a questão dos
mortos e desaparecidos. Nos três primeiros anos de seu primeiro mandato
presidencial, a temática da ditadura não havia avançado e o presidente tinha como
objetivo trazer uma figura vinculada a este passado para seu governo, de forma a
articular a abertura dos arquivos e iniciar a busca dos corpos dos desaparecidos
políticos. A ressalva feita à Paulo Vannuchi era de que a justiça e a punição de
agentes da ditadura não seria pauta para assuntos da pasta da SEDH, pois a partir de
seu posicionamento moderador e guiado pela constitucionalidade, o presidente Lula
compreendia a temática como assunto da esfera do Judiciário e não do Executivo.
A primeira pauta de Paulo Vannuchi frente à SEDH foi de retomar a temática da
ditadura a partir de um registro oficial sobre os mortos e desaparecidos políticos retomando as pesquisas e investigações do trabalho pioneiro da CEMDP - e
promover ações em torno da memória do período. O Programa lançado com o nome
Direito à Memória e à Verdade produziu um livro40 em 2007, promoveu exposições
pelo país e registrou monumentos e memoriais vinculados à temática dos anos de
repressão. No entanto, em sua avaliação, Vannuchi afirma que o maior feito de sua
gestão foi impulsionado pela própria pauta da Conferência de Viena da ONU, que em
1993 chamou os Estados para implementar um Plano de Direitos Humanos. Em seu
discurso, a ONU disseminava a noção de intersetorialidade, ou seja, a gestão
compartilhada entre diversos segmentos sociais e institucionais, de forma a congregar
diversos saberes no planejamento e desenvolvimento de políticas, como forma de
potencializar a interação democrática entre Estado e sociedade. Diferente da lógica

39

Entrevista concedida por Paulo de Tarso Vannuchi ao Cpdoc-FGV, em 05 de março de 2015.
O livro foi resultado do trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos que,
durante onze anos, fez um trabalho de reconstituição da história de 479 militantes políticos, vítimas da
ditadura civil-militar brasileira entre os anos de 1961 e 1988. O livro traz duas versões para cada caso
de morte ou desaparecimento. A primeira, feita com base nas informações fornecidas pelo governo, e
uma segunda e nova versão oficial, obtida após a pesquisa realizada pela comissão. Disponível em:
http://dhnet.org.br/dados/livros/a_pdf/livro_memoria1_direito_verdade.pdf. Acesso em: 08 de outubro
de 2017.
40
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de elaboração dos dois planos anteriores (PNDH-1 e PNDH-2), feitos sem consulta e
a partir de seminários, o desenvolvimento do PNDH-3 seria debatido em conferências
nacionais e com ampla participação dos movimentos sociais.
Paulo Vannuchi acrescenta que sua estratégia para pautar os assuntos relativos a esta
temática sensível era de ampliar a mobilização em torno do tema gradualmente,
criando condições e viabilidade para a construção de políticas públicas. A partir de
seu aconselhamento com Paulo Sérgio Pinheiro41, compreendia que a questão central
a ser proposta no eixo Direito à Memória e à Verdade era de viabilizar uma Comissão
Nacional para registrar as graves violações de direitos humanos, uma etapa
imprescindível para a inscrição da memória histórica e para pautar a temática no
debate público. As tensões teriam rebatimentos para os movimentos sociais, que a
princípio não acolhiam a ideia de uma Comissão Nacional da Verdade, onde a
palavra justiça ficaria de fora do título, assim como divergia em relação à
periodização das investigações da comissão, que compreendiam uma temporalidade
dilatada entre as duas constituições brasileiras legítimas (1946 – 1988)42.
No processo de negociação com os ministérios, muitas vezes realizados por
negociações diretas entre ministros e figuras do alto escalão (como secretários e
assessores), o maior embate seria com o Ministério da Defesa, presidido por Nelson
Jobim43. O cargo assumido por Jobim fora criado em 1999, no governo de Fernando
Henrique Cardoso, uma pasta que tinha como intuito criar direção integrada entre o
comando das três Forças Armadas, reportando-se diretamente à presidência. Segundo
Vannuchi, o então ministro Jobim inicialmente havia apoiado o lançamento do livro
41

Paulo Sérgio Pinheiro é professor titular aposentado do Departamento de Ciências Políticas da
Universidade de São Paulo (USP), onde atuou como pesquisador associado do Núcleo de Estudos da
Violência (NEV-USP). Desde 1995 desempenha diversas funções para a ONU. Foi secretário de
Estado de Direitos Humanos no governo de Fernando Henrique Cardoso (2001-2003), onde esteve
envolvido diretamente na elaboração do PNDH-2. No segundo governo de Luís Inácio Lula da Silva,
integrou o grupo de trabalho que elaborou a lei da Comissão Nacional da Verdade, vindo a participar
como terceiro coordenador da mesma entre fevereiro e maio de 2013.
42
Constituição de 1946, disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em: 08 de outubro de
2017. Acesso em: 9 de dezembro de 2017.
Constituição de 1988, disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 08 de outubro de
2017. Acesso em 9 de dezembro de 2017.
43
Nelson Jobim é um jurista e político brasileiro. Filiado ao Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), já exerceu os cargos de deputado federal (1987-1994), ministro da Justiça (19951997), ministro do Supremo Tribunal Federal (1997-2006) e ministro da Defesa (2007-2011).
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Direito à Memória e à Verdade, em 2007, o que causou rechaço por parte do Clube
Militar. Em 2009, quando os termos para a construção do texto do eixo VI do PNDH3 foram debatidos, havia a discordância em relação às expressões “graves violações
aos direitos humanos” e “repressão política”. Jobim também fazia oposição a parte do
texto que previa a revogação das leis promulgadas durante o regime, principalmente
porque poderia tocar na questão da Lei de Anistia de 1979. A querela foi ampliada
quando teve início uma série de declarações à imprensa44, onde Jobim reforçava a
tese da bilateralidade da Lei de Anistia e questionava a parcialidade da futura CNV,
que deveria “ouvir os dois lados”.
Mais do que uma querela entre duas figuras públicas, o mal-estar causado pelo
PNDH-3, especificamente no que tange ao eixo Direito à Memória e à Verdade, pode
ser compreendido pelos próprios embates que atravessaram, e atravessam, a
genealogia da construção das políticas públicas de memória. Em sua dinâmica, esta
genealogia nos indica o espectro e a construção da memória política em disputa sobre
o período da ditadura em distintas temporalidades.
Brito (2013) considera o processo de enfraquecimento do regime em meados dos
anos 1970 e a subsequente abertura “lenta, gradual e segura” anunciada pelo generalpresidente Ernesto Geisel (1974-1979), como o contexto político e social onde se
conformaram novas expressões das lutas sociais contra a ditadura. Sem pormenorizar
todos os acontecimentos e personagens envolvidos neste processo, ou mesmo os
bastidores políticos, o que pretendo a partir de agora é pontuar as linhas de força que
se desenharam neste momento de transição do regime ditatorial para a democracia, e
que resultaram no que a historiografia considera como “frustrações de esperança para
a sociedade” (FICO, 2012) e “a reiterada prática política de tomar decisões pelo alto
sem incluir as demandas da sociedade civil” (BRITO, 2013).
Segundo Brito (2013), o processo de abertura democrática brasileira é normalmente
classificado como uma transição “negociada”. Ou seja, a duração e o ritmo do
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Para ilustrar este ponto, cito o título de artigos veiculados na imprensa, muitos dos quais foram
lançados como matéria de capa nos principais jornais do país: “Projeto que revoga Lei de Anistia fez
Jobim ameaçar se demitir” (Jornal do Brasil, 30/12/2009); “Jobim anunciou a militares que deixaria
cargo por se opor à Comissão Nacional da Verdade” (O Globo, 02/03/2010); “Após polêmica,
‘repressão’ aparece 12 vezes em plano” (Folha de São Paulo, 17/01/2010).
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processo – distensão, abertura e transição – estiveram mais associadas ao elevado
grau de controle dos militares em ajustar sua saída do poder, do que pelas lutas
travadas pela sociedade civil. E acrescenta que, em linhas gerais, tem sido defendido
que todo o processo foi em larga escala uma resposta do alto comando das forças
armadas às ameaças à sua hierarquia pelo crescimento descontrolado de setores da
direita radical, a cargo da segurança interna e de caça aos “subversivos” (BRITO,
2013, p. 236). Neste sentido, Brito acrescenta que Geisel buscou aliados civis para
conter a comunidade de segurança, instituição agora considerada perigosa e
desnecessária, posto que os movimentos de esquerda já haviam sido derrotados.
É preciso pontuar que a abertura iniciada por Geisel também perpassava duas linhas
de força: como superar a crise gerada pelo colapso do “milagre econômico” e como
enfrentar a questão da tortura que se avolumava em denúncias por vários países.
Nesta perspectiva, Aarão Reis (2014) afirma que medidas foram sendo gestadas para
iniciar o processo de abertura.
O Congresso aprovara, desde setembro, a revogação de instrumentos de
exceção, como o AI-5, a partir de 1o de janeiro de 1979. Restabelecera-se o
habeas corpus e a autonomia do Poder Judiciário, num quadro de liberdade
relativa de imprensa. Fora autorizada a volta das lideranças cassadas e
revogada a figura jurídica do banimento, criada em 1969/1970 para dar
cobertura legal à troca de revolucionários pelas vidas de diplomatas
estrangeiros então nas mãos de grupos guerrilheiros. (AARÃO REIS, 2014,
p. 102-3)

A consolidação da abertura iniciada por Geisel ficaria a cargo do último presidente
militar, o general João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985). Isto porque
considera-se em parte da historiografia (FICO, 2012; MELO, 2012; BRITO, 2013)
que o ano de 1979 marcava o fim do estado de exceção, a partir da promulgação da
Lei da Anistia, assim como 1985 assinalava a transição para a democracia com a
eleição indireta do primeiro presidente civil, apesar de não ser consensual a
periodização destes eventos (MELO, 2012; AARÃO REIS, 2012, 2014).
A demanda pela Anistia já se anunciava em 1972, quando o partido Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição consentida ao regime, incluiu
em seu programa político a luta pela paz nacional através da tríade
Constituinte/Anistia/Eleições livres. E em 1975, um grupo de mulheres liderada por
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Teresinha Zerbini fundou o MFPA, em São Paulo. Gestado após o Congresso
Mundial da Mulher, realizado no México, que designou o ano de 1975 como o Ano
Internacional da Luta pela Anistia, o movimento impulsionou a criação de comitês
pró-anistia em diversos estados do Brasil e países em que havia exilados políticos
brasileiros.
O período de 1975 a 1979 marcou uma intensificação das lutas a favor da anistia. Em
1977, o movimento estudantil e os movimentos populares passaram a ocupar as ruas
com a anistia como palavra de ordem. A pressão internacional aumentava a partir do
relatório realizado pelo governo do presidente norte-americano Jimmy Carter (19771981). O relatório emitiu críticas a 82 países e foi publicado posteriormente pelos
jornais impressos “The New York Times” e “Washington Post”. No Brasil, a Folha de
São Paulo45 fez uma extensa matéria sobre o conteúdo do relatório enviado ao
Congresso Nacional brasileiro, que em grande parte se tratava de denúncias de
torturas e mortes de opositores políticos à ditadura, o que afetava as relações
bilaterais entre o governo brasileiro e norte-americano. Em 1978, diversas
personalidades, cidadãos e entidades da sociedade civil passaram a integrar os
Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs) em diversos estados, tendo como bandeira o
movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita. Neste mesmo ano, um CBA foi
criado por exilados brasileiros em Paris e uma greve de fome nacional dos presos
políticos brasileiros pressionava o regime a decretar a anistia.
Ana Maria Muller46 comenta que o movimento iniciado pelas mulheres do MFPA,
do qual foi membro e fundadora, resultou na proliferação de diversos CBAs dentro,
mas também fora do país, internacionalizando o apoio à pauta da anistia.
Com esse lançamento, vieram muitas pessoas se agregando à luta, querendo
participar do Comitê e tal, de maneira espontânea. E é muito curioso ver que,
imediatamente, não foi difícil nós nos articularmos e já termos uma proposta
de luta para definir exatamente quais eram os pontos que a gente podia
agregar na nossa reivindicação de anistia. E com isso a gente começa a ter
um leque de conhecimento da realidade dos presos no Brasil e dos presos no
exterior. Porque logo, logo se proliferam CBAs no mundo inteiro. E havia
45

Folha de São Paulo, São Paulo, 17 mar. 1977. Primeiro Caderno.
Ana Maria Muller é advogada e fundadora do CBA/RJ, fundadora do PT/RJ do Rio de Janeiro e
conselheira da OAB/RJ. Foi membro da Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Mulheres da
OAB-RJ.
46
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um grande apoio do Conselho Mundial das Igrejas e da Democracia Cristã,
da Itália, isso muito em decorrência de uma pessoa maravilhosa, o nosso
querido “anjo de asas invisíveis”, que era o padre Renzo47, que é um padre
que realmente abraçou a causa dos presos políticos brasileiros, e o Renzo
realmente conseguiu tocar o coração das pessoas, principalmente naquela
época da Democracia Cristã lá na Itália. (Ana Maria Muller48)

Em 1978, o CBA de São Paulo realiza o I Congresso Nacional pela Anistia,
convocando todos os CBAs espalhados pelo Brasil, convocando parlamentares,
movimento estudantil e apoiadores. Neste congresso é produzido um documento,
onde os participantes reafirmam
[...] a necessidade imperiosa de uma anistia política, ampla, geral e irrestrita
a todas as vítimas dos atos e leis de exceção, rejeitando as proposições de
anistia parcial e de revisão de processos, que pretenderiam excluir do alcance
da anistia os que participaram de movimentos armados contra o regime
militar. (I Congresso Nacional pela Anistia)49

Da mesma forma recusou a ideia de uma anistia “recíproca”, por julgar impróprio
perdoar torturadores que nunca sofreram sanções punitivas, condenações ou
julgamentos. Reiterava, portanto, que “toda nação deveria tomar conhecimento dos
crimes cometidos contra os direitos humanos e identificar seus responsáveis, para que
pudesse repeli-los, num quadro de respeito aos direitos inalienáveis” (I Congresso
Nacional pela Anistia).
Por fim, a Lei 6.683 do ano de 1979, conhecida como a Lei da Anistia50, derrotara a
reivindicação da sociedade mobilizada por uma anistia ampla, geral e irrestrita, a
favor do projeto de lei de anistia restrita, negociado pelo regime e pela classe política,
que afastaria nos anos subsequentes um modelo de justiça de transição com enfoque
no processo penal e punitivo dos autores das atrocidades (SOARES; QUINALHA,
2011, p. 76). Como base do processo de acerto de contas do passado e um marco do
47

Padre Renzo Rossi firmou-se como uma figura marcante na defesa dos direitos humanos durante a
ditadura civil-militar brasileira. Com contatos em distintas organizações, foi responsável por divulgar e
apoiar a luta pela anistia no Brasil, agregando líderes europeus e dirigentes de partidos comunistas de
diversos países.
48
Entrevista concedida por Ana Maria Muller ao Cpdoc-FGV, em 12 de agosto de 2014.
49
Este trecho foi retirado do verbete temático sobre o Comitê Brasileiro pela Anistia, no website do
Cpdoc-FGV. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comitebrasileiro-pela-anistia-cba> Acesso em: 02 de julho de 2017.
50
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.htm>. Acesso em: 02 de julho
de 2017.
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processo de redemocratização, imprimiu-se uma conciliação pragmática como forma
de “pacificar a família brasileira”, onde a verdade sobre o passado não estava entre
seus objetivos (MEZAROBBA, 2007). Segundo Fico,
A exclusão da anistia dos “condenados pela prática de crimes de terrorismo,
assalto, sequestro e atentado pessoal” e o chamado “perdão aos torturadores”
frustraram a expectativa otimista da campanha. A lei de 1979, que beneficiou
oposicionistas, mas também foi autoanistia, tornou-se a principal cláusula da
transição democrática dos anos 1980 e consagrou a impunidade. (FICO,
2012, p. 51)

A segunda frustração de esperanças viria anos depois com o resultado da pressão
popular pelas Diretas Já. A campanha tinha como objetivo pressionar o Congresso
Nacional a aprovar a Emenda Dante de Oliveira que, se aprovada, realizaria as
eleições diretas para presidente da República, acelerando o processo de transição
democrática. Com maioria no Congresso Nacional, o Partido Democrático Social
(PDS), ex-Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido sucessor do regime militar,
derrotou a proposta e continuou a ditar o ritmo “lento, gradual e seguro”. Fico afirma
que
A Campanha das Diretas foi tão impactante que muitas pessoas acreditaram
na vitória. No dia da votação, quando a derrota foi confirmada, a TV
mostrou as pessoas chorando pelo Brasil afora. Como planejado, a escolha
do presidente foi indireta, através de negociação política que consagrou a
conciliabilidade. A morte de Tancredo Neves enfatizaria o caráter frustrante
do processo. (FICO, 2012, p. 51-2)

Se por um lado a frustração de esperanças marcou a desmobilização dos movimentos
sociais em torno do processo de abertura política, com o fim dos CBAs e as
manifestações populares, a crescente cultura que resgatava e consolidava os direitos
humanos como pauta das modernas democracias, que deveriam assegurar direitos
iguais a todo o corpo da sociedade, tiveram eco em duas frentes. A primeira seria a
volta da participação política em torno da nova constituinte, que foi promulgada em
1988, e que instituía o Estado democrático de direito, a partir de uma constituição
cidadã. Segundo, pela formação de organizações da sociedade civil, constituídas
principalmente por familiares de mortos e desaparecidos advindos dos antigos CBAs,
que não tiveram suas demandas atendidas pela anistia. Com a bandeira “Tortura
Nunca Mais”, tiveram papel importante em denunciar torturadores em cargos
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públicos, iniciar ações civis contra torturadores e publicizar a descoberta de valas
clandestinas onde desaparecidos políticos foram enterrados como indigentes,
pressionando o Estado brasileiro a abrir uma parte dos arquivos das extintas polícias
políticas estaduais.
Outro evento importante na busca das circunstâncias de violações cometidas pelo
regime foi a publicação da pesquisa “Brasil Nunca Mais”, projeto idealizado pela
advogada de presos políticos Eny da Silveira e organizada por Dom Paulo Evaristo
Arns e o rabino Henry Sobel, em 1985. A edição de 10 tomos, que teve significativa
tiragem no ano de seu lançamento, dava publicidade aos 707 processos de presos
políticos julgados pelo STM, fotocopiados clandestinamente por advogados ativistas.
Segundo Thiesen e Coitinho (2014), as diversas edições completas disponibilizadas
em instituições brasileiras e internacionais, nos anos 1980, tinha como objetivo
permitir que os fatos viessem “à tona e as versões das autoridades responsáveis pelas
violações aos direitos humanos” fossem contestadas em processos judiciais e,
posteriormente, preservassem o direito à memória, à verdade e à justiça no âmbito da
chamada justiça transicional (THIESEN; COITINHO, 2014, p. 86).
Heymann e Arruti (2012) afirmam que, logo após o pacto baseado na conciliação, a
verdade só seria vazada por iniciativas e denúncias da sociedade civil, mas sem
qualquer efeito jurídico. Acrescentam que somente nos anos 1990 seriam criadas
pelo governo federal leis de caráter reparatório para os atores atingidos pela ditadura.
A primeira lei federal seria promulgada apenas em 1995 e teve como clamor o
reconhecimento

da

responsabilidade

do

Estado

brasileiro

nas

mortes

e

desaparecimentos de opositores ao regime. A Lei 9.140, conhecida como a Lei dos
Mortos e Desaparecidos Políticos51, instaurou uma comissão permanente que tinha
como objetivo reconhecer os mortos e desaparecidos durante setembro de 1961 e
agosto de 1979 e iniciou o pagamento de indenizações para os familiares.
Ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) foi criada, em 2001, a
Comissão de Anistia, que passou a julgar e conceder indenizações aos processos de
anistia aos perseguidos políticos que foram atingidos pelo regime. Modificações nos
51
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9140.htm>. Acesso em: 02 de julho
de 2017.
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textos de ambas as leis que criaram as comissões de anistia e de mortos e
desaparecidos foram realizadas ainda durante o governo de Fernando Henrique
Cardoso e de Lula, ampliando o período de cobertura das leis e incluindo novos
casos, como o suicídio forçado de militantes provocados pelo trauma de sessões de
tortura e as mortes em confrontos com a polícia em passeatas e manifestações
políticas.
O que Heymann e Arruti (2012) destacam é que ambas as leis tinham um caráter de
reparação material, mas não avançaram no sentido de apurar os crimes do regime
militar e punir os culpados. O impedimento, neste caso, refletia a permanência da
transição marcada pela Lei de Anistia. Neste sentido,
No tocante às violências cometidas pelos governos militares, até muito
recentemente a memória parecia se ter convertido em um assunto menos
público que privado, e menos vinculado a uma iniciativa pedagógica relativa
aos processos históricos vividos que a um ressarcimento simbólico e
material às vítimas, eventualmente sujeito a questionamentos relativos aos
valores pagos a título de indenização e mesmo à sua validade moral.
(HEYMANN; ARRUTI, 2012, p. 105)

Segundo Santos (2010), a memória da ditadura também foi marcada pela mobilização
jurídica transnacional na CIDH. Criada em 1959, a comissão tinha o papel de
recomendar e averiguar denúncias de crimes contra os direitos humanos, não
possuindo caráter jurídico vinculante. A partir da Convenção Americana de Direitos
Humanos, adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1969, e em
vigor desde 1978, dois órgãos de proteção foram estabelecidos para o continente
americano: a CIDH, mencionada anteriormente, e a Corte Interamericana de Direitos
Humanos.
Na CIDH, qualquer indivíduo, grupo ou organização da sociedade civil tem
legitimidade para encaminhar e abrir processos. Santos (2010) destaca que o aumento
do número de processos brasileiros enviados à CIDH teve maior expressão na década
de 1980, quando a OEA passou a ter legitimidade perante as organizações de direitos
humanos. A autora ressalta também o atraso brasileiro em ratificar a Convenção
Americana de Direitos Humanos (em 1992) e em reconhecer a jurisdição da Corte
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Interamericana de Direitos Humanos (em 1998). Os autores das denúncias brasileiras
só passariam a ser citados pela CIDH a partir dos anos 1980, portanto, após a Anistia.
A maior parte dos processos são enviados por organizações internacionais que
buscam reparações individuais ou a criação de precedentes que possam causar
impacto em políticas públicas e na sociedade. Vale ressaltar que, apesar da
mobilização que resultou nas denúncias enviadas à CIDH durante o regime militar, o
Estado recorrentemente negava ser autor de violações, afirmando que os “casos”
eram inadmissíveis e que deveriam ser arquivados. No processo conhecido como
“Caso da Guerrilha do Araguaia”52, a União foi condenada pela CIDH em 2007. Este
caso foi emblemático, pois respaldou ações como o encaminhamento do pedido de
revisão da Lei de Anistia pela OAB. Entretanto, a anistia como marca da transição foi
reiterada pelo Superior Tribunal Federal (STF) em 2010, quando a maioria dos
ministros votou contra a revisão da lei.
Foram sete votos contra e apenas dois a favor. A continuidade da lei é
justificada pelos ministros com base em uma alegação anti-histórica: não
caberia ao Poder Judiciário a revisão de tal acordo político feito pela
sociedade civil naquele momento. Os únicos ministros que usaram
argumentos baseados nos direitos humanos foram Ricardo Lewandowski e
Ayres Britto, ambos nomeados pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva e os
únicos votos dissonantes em meio a um Judiciário conservador. (ESTEVEZ;
BANDEIRA, 2014, p. 112)

A partir dos anos 2000, o processo de aprofundamento da justiça de transição
brasileira é coordenado pela Comissão de Anistia e respaldado pelo lançamento do
eixo Direito à Memória e à Verdade no PNDH-3, sinalizando para uma guinada
emblemática para a revisão da memória do período. Voltando ao PNDH-3, o
conteúdo do polêmico eixo orientador VI foi balizado em 3 diretrizes. A primeira,
52

A luta dos familiares de desaparecidos na região do Araguaia, desde os anos 1970, mobiliza-se no
sentido de recuperar os corpos e resgatar a história deste movimento e da repressão militar. Neste
sentido, em 1982, 22 famílias de desaparecidos iniciaram uma ação ordinária contra a União Federal,
que tramitaria por mais de 20 anos, sendo a União condenada em 2007. Paralelamente, “no início dos
anos 1990, um grupo de familiares de mortos e desaparecidos políticos e advogados que
representavam ONGs internacionais de direitos humanos no Brasil reuniram-se para estudar a
possibilidade de encaminhar o caso da Guerrilha à CIDH” (Santos, 2011: p.140). Em dezembro de
2010, a CIDH condena o Brasil pelo caso, passando a ser obrigação do Estado brasileiro investigar e
punir os autores de graves violações aos direitos humanos durante o regime militar. Além disso, foi
definido como obrigação a realização de um ato público em reconhecimento de sua responsabilidade
internacional a respeito dos fatos ocorridos no episódio, e a continuidade de busca, sistematização e
publicação sobre a Guerrilha do Araguaia e demais informações relativas aos direitos humanos.

82

Diretriz 23, reconhecia a memória e a verdade como direito humano da cidadania e
como dever de Estado. Em suma, lançava as bases para a construção da Comissão
Nacional da Verdade, assegurada no artigo 8o dos atos das disposições
constitucionais transitórias (ADCT) da Constituição de 1988, reforçando a ideia da
efetivação da memória e da verdade como forma de promover uma reconciliação
nacional.
A Diretriz 25, terceira e última do eixo orientador VI, versava sobre a modernização
da legislação brasileira, tendo como objetivo suprimir do ordenamento jurídico
eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontassem
compromissos internacionais e preceitos constitucionais sobre Direitos Humanos.
Neste sentido, um Grupo de Trabalho seria instituído para revisar e, em determinados
casos, revogar leis do período autoritário ainda em vigência. A diretriz ainda incluía
em suas ações programáticas a articulação para o reconhecimento constitucional de
instrumentos internacionais novos dos Direitos Humanos, a promoção da
conscientização e do debate em torno de nomes de logradouros e outras inscrições
públicas associadas a torturadores, e o acompanhamento e monitoramento dos
processos de responsabilização civil em torno dos crimes cometidos pelo Estado
autoritário.
A Diretriz 24 abordava a preservação da memória histórica e a construção da
memória pública da verdade dos períodos autoritários, através da: a) disponibilização
de linhas de financiamento para a criação de centros de memória sobre a repressão
política; b) criação de comissão específica para reconstituir a história da repressão
durante o Estado Novo (1937-1945); c) identificar e tornar públicos os locais
associados à repressão, e suas ramificações, assim como promover os meios e
recursos necessários para identificar e localizar corpos e restos mortais de
desaparecidos políticos; d) criação e manutenção de museus, memoriais e centros de
documentação sobre a resistência à ditadura; e) apoio técnico e financeiro à criação
de observatórios nas universidades e organizações da sociedade civil; e f)
desenvolvimento de programas e ações educativas sobre as graves violações aos
direitos humanos cometidos durante a ditadura.
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Segundo Adorno (2010, p. 17), além do embate em torno da criação da CNV, a
ousadia do programa também estava em propor uma legislação de abrangência
nacional que proibisse inscrições (nomes de logradouros, monumentos, placas
comemorativas, prédios públicos) e atos e propriedades nacionais que recebessem
nomes de pessoas que praticaram violações aos direitos humanos, assim como fosse
determinada a alteração dos nomes já atribuídos. Segundo o pesquisador, este tipo de
abordagem direta do documento esbarrava em pauta conflitiva da memória política
brasileira, permeada desde o retorno à democracia de interditos em relação a
publicização de temas “delicados” ou “perigosos”, ainda não resolvidos ou
superados, como o tema da repressão. Adorno acrescenta ainda à sua análise a
questão da proximidade do lançamento do PNDH-3 com o início das campanhas
presidenciais de 2010, que tornava “o espaço político mais inclinado ao confronto do
que à negociação”, ressuscitando “o lado conservador da sociedade brasileira, em
matéria de hábitos e costumes, suas tradicionais dificuldades de aceitar diferenças, de
conviver com novos padrões de relacionamento, menos hierarquizados, menos
sujeitos a regras fixas e rígidas” (ADORNO, 2010, p. 18-19).
Por conta das polêmicas exageradas, o PNDH-3, justamente, é um marco no
aprofundamento das políticas públicas de memória no Brasil. A partir dele, o Estado
definiu a tônica do processo transicional através do direito à memória e à verdade,
instaurando em 2012 a CNV, dando publicidade aos crimes praticados pelo Estado,
principalmente durante o período do regime militar (1964-1985). Aqui destaco a
incorporação da chave “violações aos direitos humanos” no relatório final da CNV
que, mesmo não sendo possível prever seu impacto no debate público a longo prazo,
instituiu o sentido de que o ser humano é portador de direitos inalienáveis e de que as
instituições estatais são centrais para garantir a vigência e manutenção de políticas de
reparação material e simbólica, de cunho moral e pedagógico (JELIN, 2003, p. 5).
O desafio da transição no país está justamente em internalizar os direitos humanos no
seio da sociedade, através de processos de conscientização que garantam a
recuperação das memórias vinculadas aos crimes cometidos durante a ditadura
(LÓPEZ, 2011). Nesta verdadeira batalha pela memória, o processo de
transformação de espaços associados à ditadura em memoriais vinha ganhando força
ao ser incorporado como política pública de memória adotada pelo Estado desde os
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anos 2000. Neste sentido, a inclusão do tema no PNDH-3 e as recentes
recomendações publicadas no relatório final da CNV oficializaram estas lutas. No
entanto, algumas questões se apresentam como obstáculos: a falta de articulação
destas políticas

com os órgãos públicos municipais e estaduais de cultura, a

polifonia e falta de consenso dos agentes que lutam pela construção dos memoriais, e
a alternância do poder que, a depender da orientação política dos governantes eleitos,
restringe ou dificulta o acesso aos recursos materiais para as pautas vinculadas à
cultura dos direitos humanos.
Nos próximos itens, este debate mais conceitual e abstrato ganha substrato empírico,
pois trago para a discussão o processo em torno do tombamento e da implantação do
Memorial da Resistência de São Paulo. Este exemplo é apresentado por ser um caso
paradigmático. Inaugurado em 2009 em parte das instalações do antigo prédio do
Deops/SP, o memorial é pioneiro, conforme já assinalado, por ser o único lugar de
memória da resistência ocupado e construído nos moldes de um bem cultural com
características próximas a um museu, ou seja, com exposições, narrativas e projeto
museológico. A trajetória do memorial ganha relevo quando compreendida a partir
da conjuntura política em que é legitimado, onde agentes de memória conduzem
estrategicamente suas demandas para as pessoas que apoiam seus projetos, tornando
possível sua construção e financiamento.

2.1 O processo de tombamento do antigo Deops/SP: tensões e longa-duração

O Memorial da Resistência de São Paulo foi inaugurado em 24 de janeiro de 2009,
ocupando parte do primeiro pavimento do antigo prédio do Deops/SP, edifício
tombado e gerido pela Pinacoteca do Estado de São Paulo 53 desde 2004. Em
funcionamento há aproximadamente nove anos, o Memorial é composto por
exposições de longa-duração e temporárias, e uma ampla linha programática que
envolve ações culturais e educativas, e projetos como o “Centro de Referência” e

53

O imóvel foi entregue à instituição pelo Governo do Estado de São Paulo para abrigar exposições
temporárias de seu acervo, sendo mais conhecido como o prédio anexo da Pinacoteca ou o
Pina_Estação.
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“Lugares da Memória”, todos articulando a narrativa da resistência à ditadura civilmilitar e a estrutura da repressão.

Figura 1 – Fachada do antigo prédio do Deops/SP.
Fonte: Acervo Memorial da Resistência de São Paulo. Disponível em:
<http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/Upload/image/ImagensTopo/memorial.jpg>,
Acesso em: 21 de março de 2018.

Em sua dissertação de mestrado, Kátia Regina Felipini Neves (2011) analisou a
potencialidade dos lugares de memória sob uma perspectiva museológica processual,
a partir do estudo de caso do Memorial de São Paulo. Museóloga envolvida no
projeto de concepção do Memorial, sua pesquisa teve como arcabouço teórico as
novas concepções do campo museológico, que pressupõe a construção coletiva e
participativa de lugares de memória onde estejam integradas as reivindicações das
comunidades, a vontade do governo e a ação museológica. A pesquisadora e técnica
do Condephaat, Deborah Regina Leal Neves (2014), realizou uma análise
comparativa entre os processos de tombamento de edifícios simbólicos da ditadura
civil-militar pelo Condephaat e pela Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural (CPPHC), em São Paulo e Buenos Aires respectivamente.
Ana Clara Volpi Antonini (2012) apresentou como trabalho final de curso, no
Departamento de Geografia da USP, uma reflexão crítica sobre o planejamento
urbano e o papel do patrimônio cultural na região central de São Paulo, destacando
como a memória política figurada pelo Deops/SP é introduzida nas políticas públicas
de revalorização da área central da cidade. A abordagem que proponho a seguir, ao
mesmo tempo que dialoga com as pesquisas anteriores, diferencia-se em termos de

86

enfoque.

Meu

objetivo

é

elucidar

alguns

aspectos

que

antecedem

a

institucionalização do Memorial da Resistência de São Paulo, que conformaram seu
processo de construção.
A trajetória de ocupação do espaço pela atual administração do memorial foi fruto de
disputas, dissensos e negociações, tanto no campo simbólico quanto político,
envolvendo uma gama diversificada de atores sociais. A partir de seu processo de
tombamento, iniciado na década de 1970, e da posterior ressignificação do espaço
após sua patrimonialização, nos anos 2000, procuro refletir como este processo
específico contornou as resistências de antigos personagens que atuaram na ditadura,
tornando-se um caso emblemático na institucionalização dos lugares de memória da
resistência, por ser o único caso de um memorial desta natureza em funcionamento
no Brasil.
Para compreender o processo de construção do Memorial da Resistência, primeiro
analiso a longa-duração de seu processo de tombamento, iniciado pelo Condephaat
em 1976, a partir da reduzida bibliografia consolidada sobre o mesmo e dos
documentos encontrados no processo de tombamento do edifício. No segundo
momento (item 2.2), posterior ao tombamento do edifício em 1999, reflito sobre as
disputas dos projetos em voga para a ocupação do edifício. Para esta finalidade,
realizei duas visitas ao memorial em 2014, que resultaram em conversas informais
com membros da equipe técnica que participaram de sua concepção e implantação,
na entrevista de história oral realizada com o ex-prisioneiro político e membro do
Núcleo Memória (organização social que administra o memorial) Maurice Politi e na
coleta de material institucional do memorial. A descrição destes dois momentos no
processo de construção deste lugar de memória da resistência aponta para as
relações porosas e por vezes descontinuadas que permeiam sua institucionalização,
assim como evidencia que projetos desta natureza no Brasil estão intrinsecamente
ligados aos distintos contextos sociais e políticos, não seguindo as diretrizes lineares,
e pouco internalizadas no espectro político e social, propostas pelas agendas
transicionais e políticas públicas de memória.
O Condephaat, órgão público vinculado à Secretaria de Estado de Cultura de São
Paulo, foi criado em outubro de 1968, no início dos chamados “anos de chumbo” da
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ditadura civil-militar, de forma a centralizar as decisões relativas ao tombamento de
bens de interesse do estado.
A criação do Condephaat estava inserida no contexto das políticas públicas
patrimoniais de âmbito regional e local, que Reis (2015, p. 15) sinalizou como um
processo de construção de “eus” culturais. Este processo, que tomou fôlego nas
últimas décadas do século XX, esteve associado ao fenômeno latino-americano de
forte urbanização e progresso das cidades. Estas se verticalizavam e se conectavam
por vias, criando um ar monumental com altos prismas de cimento (ROMERO,
2004, p. 394). Acompanhado pela explosão imobiliária, e a consequente mudança de
fisionomia das cidades, este processo de monumentalização progressista gerava a
perda dos monumentos históricos, colocando duas concepções de tempo-espaço em
rota de colisão: a cidade desenvolvimentista e o moderno projeto dos processos de
patrimonialização.
A partir dos Compromissos de Brasília (1970) e de Salvador (1971) 54 , que
incorporavam as tendências apontadas pelas Normas de Quito (1967)55, o Iphan
descentralizava suas ações, convocando estados e municípios a complementar a
atuação federal a partir da criação de instrumentos e legislações próprios. Segundo
Reis,
Assim, paralelamente às narrativas oficiais nacionais, as cidades, estados e
setores sociais específicos passam a criar também suas próprias narrativas;
suas retóricas de exibição e perda de patrimônios culturais. (REIS, 2015, p.
16)
54

Os compromissos de Brasília (1970) e Salvador (1971) consistiram em recomendações resultantes
dos encontros de governadores e prefeitos interessados nas questões de preservação dos patrimônios
culturais, promovidos pelo Ministério da Educação e da Cultura. Os documentos referentes aos
compromisso
de
Brasília
e
Salvador
estão,
respectivamente,
disponíveis
em:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Compromisso%20de%20Brasilia%201970.pdf e
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Compromisso%20de%20salvador%201971.pdf.
Acesso em: 18 de novembro de 2017.
55
As Normas de Quito (1967) foram estabelecidas a partir da reunião promovida pela Organização dos
Estados Americanos (OEA) para discutir sobre a conservação e utilização de monumentos e lugares de
interesse histórico. Daniel Reis (2015, p. 15) aponta que as tendências do documento influenciaram as
recomendações do compromisso de Salvador (1971), principalmente nas suas recomendações de
vincular questões culturais ao turismo, como no trecho a seguir: “Recomenda-se a convocação da
FINEP e de órgãos congêneres, para o desenvolvimento da indústria do turismo, com especial atenção
para os planos que visem à preservação e valorização dos monumentos naturais e de valor cultural
especialmente protegidos por lei” (CARTA DE SALVADOR, 1971). O documento das Normas de
Quito
(1967)
está
disponível
em:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Normas%20de%20Quito%201967.pdf . Acesso
em: 18 de novembro de 2017.
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É neste contexto que está inserida a abertura do processo de tombamento do antigo
prédio do Deops/SP. Ao analisar o Processo Condephaat n. 20.151/1976, que reúne
todos os documentos e trâmites do processo de tombamento, é possível verificar a
motivação desta tomada de decisão a partir da Representação Condephaat n.09/76,
onde o diretor técnico da instituição Carlos Lemos apresenta ao secretário executivo
do Condephaat uma listagem de dezenove bens levantados pela Prefeitura,
considerados bens de valor local. Pela impossibilidade de proteção pela Prefeitura,
devido à legislação municipal e federal vigente no período, o diretor técnico do
Condephaat solicita o amparo legal dos bens pelo estado como solução imediata,
justificando que o tombamento seria uma urgência para proteger o pouco que sobrou
de significativo dos ciclos econômico-sociais e culturais de São Paulo, resultado de
sua permanente mutação formal. Além disso, alegava que os prédios em bom estado
e estrategicamente distribuídos pelo centro da cidade comporiam o Patrimônio
Ambiental Urbano - apoiados em termos como “inteligibilidade da trama urbana” e
“mancha arquitetônica” – uma medida profilática para proteção de vasta área do
centro.
O “eu” cultural do estado de São Paulo, a partir da narrativa patrimonial construída
nesta representação, pode ser traduzido pelas listas de bens indicados para
tombamento, como edifícios ecléticos, vilas de casas populares construídas por
imigrantes, igrejas, estações ferroviárias e exemplares da arquitetura moderna, que
apresentavam as primeiras tecnologias de construção empregadas por imigrantes
europeus e uma fisionomia de valor semântico na leitura da cidade a partir da estética
e arquitetura das edificações. A escolha do repertório a ser tombado refletia os ciclos
de desenvolvimento industrial da cidade, principalmente a partir da produção
cafeeira do século XIX, assim como seu processo de metropolização no início do
século XX, vinculadas à representação de São Paulo consagrada pela historiografia
como “cabeça da nação” ou a “locomotiva da nação” (MOTTA, 2013)56.
56

A historiadora Marly Motta (2013), ao analisar algumas questões sobre as disputas entre as cidades
de São Paulo e do Rio de Janeiro, então capital federal, pelo lugar de “cabeça da nação brasileira”. Seu
pressuposto é de que por ocasião da comemoração do centenário da Independência, em 1922, houve a
construção de uma memória histórica que tinha como objetivo “redescobrir” o passado a partir de uma
narrativa que identificasse a história de São Paulo com a história do Brasil. Segundo Motta (2013, p.
341): “Embora a transferência efetiva da capital do Rio de Janeiro para São Paulo nunca tenha sido
discutida institucionalmente, o que estava em jogo naquele momento de balanço do país era a
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De sua abertura, em 1976, o processo de tombamento do Deops/SP só seria
concluído em 1999. Ao analisar a documentação é possível perceber que a mesma
fora arquivada em dois tomos: o primeiro, que reúne documentos do período de 1976
a 1986; e o segundo, que concentra documentações de 1998 e 1999, ano de
tombamento efetivo do edifício.
Retomando o primeiro tomo da documentação (1976-1986), destaco algumas
informações que iluminam aspectos do processo de tombamento. O Conselho
Deliberativo do Condephaat resolve, ainda no ano de 1976, pela abertura do processo
de tombamento do edifício, em conjunto com mais alguns imóveis da listagem
apresentada pelo diretor técnico, e instrui seus técnicos a solicitarem informações
sobre a edificação. O Condephaat expede ofícios para adquirir cópias das plantas
baixas com a Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa) e a Rede Ferroviária Federal (RFFSA),
empresas ferroviárias que obtiveram contrato de aforamento do prédio.
Neste ponto é importante destacar a biografia da edificação. O prédio provavelmente
teria sido construído em 1914, a partir de obra realizada pelo escritório de arquitetura
de Ramos de Azevedo57. A construção apresentava a utilização de materiais nobres,
técnicas de construção modernas para o período (anteriores ao concreto armado),
além das diversas inscrições estilísticas representantes do ecletismo. O prédio foi
projetado em terreno da São Paulo Railway; foi cedido por 76 anos para a Estrada de
Ferro Sorocabana, que ali instalou seu armazém central, em 1914, e o ocupou até
1939, quando a mesma desocupou o edifício alugando-o para o governo do estado
para ali funcionar a Secretaria de Segurança Pública. A partir de 1942, o prédio
abrigou a sede do Dops em conjunto com a Delegacia de Explosivos, Armas e
Munições – instalada no edifício em 1940 – e a Secretaria de Estado dos Negócios de
Segurança Pública (antiga Secretaria de Segurança Pública), durante a ditadura do
afirmação de um novo lócus produtor de identidade nacional. Fundamental nos processos de
construção da hegemonia paulista (a ‘locomotiva’) no conjunto nacional (os ‘vagões’) seria a
elaboração e a difusão de determinadas imagens, bem como a produção de certas representações, as
quais, ao mesmo tempo em que deslegitimavam a ‘contemplativa’ capital federal, qualificavam a
‘operosa’ São Paulo como a nova ‘cabeça’ da nação brasileira”.
57
Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928) foi um importante arquiteto brasileiro. A frente
de seu “Escritório Técnico Ramos de Azevedo”, construiu importantes edifícios na cidade de São
Paulo no início do século XX, como a Pinacoteca do Estado, o Teatro Municipal e o Mercado
Municipal.
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Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945). De 1964 a 1983, o edifício continuaria
abrigando o agora Deops/SP (Dops) e a Decon.
Como afirma Fonseca (2001), o tombamento reflete apenas uma vertente do que se
quer preservar, deixando de fora outras tensões e conflitos que caracterizam a
dinâmica cultural do país. Portanto, no primeiro tomo do processo de tombamento
parte importante da história da edificação ficaria silenciada, ressaltando que não
descarto a hipótese do silêncio enquanto estratégia do campo do patrimônio, visto
que o regime militar ainda estava em vigor no período. O Dops (Deops/SP) foi um
órgão representativo da polícia política que, por décadas, perseguiu os
“indesejáveis”, conforme essa categoria foi evoluindo, e determinou o destino de
milhares de pessoas, brasileiros e estrangeiros, já que o órgão era também
responsável por relações internacionais em cenários políticos distintos, envolvendo
nações igualmente distintas (NEVES, 2011, p. 4). Para compreender a atuação deste
órgão, Neves (2014, p. 27-28) assinala três grandes eixos de sua atuação ao longo de
sua existência no século XX.
1) Desde sua criação até 1945, o órgão atuou na fiscalização e repressão a
movimentos operários e sindicalistas e a movimentos insurrecionais – como
o Tenentismo; em especial, sempre fiscalizou a atuação de estrangeiros
nesses movimentos, extrapolando esse limite quando transcorria a II Guerra
Mundial e após a adesão do Brasil aos Aliados, perseguindo, então, os
estrangeiros que viviam no Brasil e eram nascidos em países do Eixo
(Alemanha, Itália e Japão);
2) Entre 1945 e 1964, a atuação do órgão – seguindo diretrizes de segurança
pós Guerra preconizadas pelos Estados Unidos, que visavam conter o
comunismo em países ocidentais – teve foco especial nos movimentos
sociais contestatórios e na atuação do PCB, que teve seu registro cassado em
1947, logo após o fim da II Guerra Mundial e o início da Guerra Fria,
quando o comunismo passa a ser visto como uma ameaça aos países do
Ocidente sob a influência dos Estados Unidos.
3) Finalmente, a atuação entre 1964 e o fim oficial do órgão em São Paulo,
1983, marcada pela perseguição a pessoas contrárias ao regime e suas
políticas, bem como a grupos e pessoas ligadas ao pensamento de esquerda,
incluindo artistas, políticos e o cidadão comum. O aprofundamento da crise
como o Comunismo, datado da Revolução Cubana de 1959, fez o Discurso
da Doutrina de Segurança Nacional reverberar no meio das forças policiais e
armadas; é nesse período que a lógica do “inimigo interno” passa a ser
adotada pelos órgãos de segurança do Brasil, sob forte influência da política
anticomunista dos Estados Unidos. Mesmo já no fim da Ditadura,
campanhas como pelas Eleições Diretas foram bastante vigiadas pelo órgão.
(NEVES, 2014, p. 27-28)
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A partir das poucas fotos externas do edifício retiradas de livros e o recorte histórico
dos usos da edificação que remontavam à sua vocação ferroviária contidas no
primeiro tomo do processo de tombamento, é possível inferir que o silêncio relativo
às instituições policiais do estado estava imbricado com a própria conjuntura
histórica do período. Apesar do enfraquecimento do regime autoritário e das
sucessivas pressões pela abertura política do país, o Deops/SP seria extinto apenas
em 1983. A sua influência na esfera política e institucional pode explicar a
morosidade do processo de tombamento, a falta de fotografias do interior da
edificação e a negação, tanto da Fepasa quanto da RFFSA, em ceder as plantas
baixas do edifício para avaliações mais precisas do corpo técnico do Condephaat.
Ressalto também o impedimento feito ao Condephaat, via RFFSA, de vistoriar o
interior do imóvel. A justificativa do Deops/SP, então dirigida por Romeu Tuma58,
pautava-se em “questões de segurança”, levando o presidente do Condephaat Ruy
Othake a arquivar o processo em 1980.
O historiador Carlos Bacellar,59 em entrevista sobre sua trajetória como funcionário e
ex-diretor do Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp), no período de 2007 a
2013, menciona como a influência política de Romeu Tuma, diretor do Deops/SP
entre 1977 e 1982, gerava uma aura de medo em diversas instâncias institucionais no
estado de São Paulo. O entrevistado menciona que, em relação aos arquivos do
Deops/SP, quando Romeu Tuma percebe a movimentação do então governador
André Franco Montoro60 em relação à custódia dos arquivos, toma a decisão de
transferir toda a documentação para a Polícia Federal, caindo novamente em suas
mãos. O ato impune ilustra como, mesmo após o processo de abertura política,
antigos agentes da repressão ainda tinham influência sobre as instituições estatais e
promoviam a inacessibilidade a qualquer documentação relativa ao período que

58

Romeu Tuma foi diretor geral do DEOPS/SP, de 1977 a 1982. A partir de 1982 assume a
superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo e, em 1985, é nomeado diretor geral do
órgão. Em 2011, a partir do lançamento do livro Habeas Corpus, pela Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República, fica relatada sua ativa participação na ocultação de cadáveres
de militantes políticos assassinados e no falseamento de informações e documentação que poderiam
levar à localização dos corpos de desaparecidos políticos. (SACHETTA, 2010)
59
Entrevista concedida por Carlos Bacellar, ao LAHODOC, em 12 de novembro de 2014. (THIESEN;
2014, p. 313-341).
60
André Franco Montoro foi governador de São Paulo de 1983 a 1987, pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB).
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pudesse confrontar suas versões oficiais de que não havia prática de tortura, morte e
desaparecimento de opositores políticos.
É importante ressaltar que o arquivamento do processo, em 1980, ocorre logo após a
solicitação de Heloisa Barbosa da Silva, historiógrafa do Condephaat, de vistoriar a
edificação e realizar um levantamento arquitetônico da mesma, já que o processo de
tombamento havia sumido da seção de história na qual trabalhava.
Com a extinção do Deops/SP em 1983, o processo de estudo do tombamento é
finalmente retomado pelo arquiteto Marcos A. Osello, em 1984. O arquiteto obtém
as plantas originais da antiga estação ferroviária, da qual fazia parte o edifício,
através da empresa de engenharia Severo Villares Projetos e Construções S/A, que
teve origem a partir do escritório fundado no século XIX pelo arquiteto e engenheiro
Ramos de Azevedo. Na solicitação o arquiteto requer um historiador para apurar
dúvidas sobre o verdadeiro uso original do imóvel e para caracterizar o valor cultural
do bem. Vale ressaltar que neste mesmo ano é realizada a exposição Pequenas
Insurreições – Memórias61, realizada na sede da Associação Brasileira de Imprensa
de São Paulo (ABI-SP), como parte das comemorações dos cinco anos do Prêmio
Jornalístico Vladimir Herzog62 de Anistia e Direitos Humanos e da Anistia de agosto
de 1979. Conforme assinalado por Andrea Forti (2014, p. 178-179), “a mostra fez
parte também da campanha pelo tombamento do arco de pedra, o que sobrou da
demolição do presídio Tiradentes63”, que foi transformado em monumento, com a
instalação de uma placa comemorativa com os dizeres: “Em homenagem aos homens
e mulheres que, no Brasil, ao longo da história, lutaram contra a opressão e a
61

Segundo Forti (2014, p. 179), “um número razoável de visitantes foi recebido durante os dois meses
do evento, apesar da pouca divulgação da grande mídia”. Além disso, a pesquisadora acrescenta que
“seus organizadores – o jornalista Alípio Freire e sua esposa Rita Sipahi, ex-presos políticos –
receberam convite do Centro Cultural de São Paulo para montar a exibição, ampliada e com o mesmo
título, na instituição”.
62
O Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos teve início em 1979, como
forma de reverenciar a memória do jornalista preso, torturado e morto nas dependências do DOICodi/SP em 25 de outubro de 1975. O prêmio tem como objetivo reconhecer o trabalho de jornalistas
que colaboraram para a promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. Disponível em:
<http://www.premiovladimirherzog.org.br/o-premio.asp.> Acesso em: 18 de novembro de 2014.
63
O presídio Tiradentes, localizado na cidade de São Paulo, ficou conhecido por abrigar presos
políticos na Era Vargas e durante a ditadura civil-militar. Inaugurado em 1852, foi desativado e
demolido em 1972, com a justificativa de que as obras que seriam iniciadas no período para expansão
do metrô abalariam suas estruturas. Para conhecer mais sobre o cotidiano de presos políticos durante o
regime militar neste espaço prisional, consultar o livro Tiradentes, um presídio da ditadura (FREIRE;
ALMADA; PONCE, 1998).
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repressão – pela liberdade”. As comemorações mencionadas apontam intervenções,
no âmbito cultural em São Paulo, de narrativas sobre a experiência prisional, a
resistência à ditadura e a denúncia sobre os espaços prisionais utilizados pelo regime
autoritário.

Figura 2 – Arco de Pedra remanescente da demolição do Presídio Tiradentes, em 1972.
Fonte: Acervo Guia da Semana. Disponível em:
<https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.2CZ5eh4O3sN_REWGVHtJ0QHaFY&pid=15.1>, Acesso em:
21 de março de 2018.

Dois anos após a solicitação de Marcos A. Osello, a historiadora do órgão, apenas
identificada no documento como Celine, sugere que o pedido do arquiteto seja
anexado a outro processo de tombamento, o P.C. 24.506/1986, que tratava do atual
traçado urbano e de um conjunto de imóveis do bairro dos Campos Elíseos, onde o
antigo Deops/SP aparecia listado com outros 47 imóveis, notificados para
tombamento em 27 de março de 1986, com Grau de Proteção I (preservação
integral). No texto publicado pelo Diário Oficial de São Paulo, em 27 de março de
1986, a narrativa que justificava a preservação dos diversos imóveis da região central
mencionava a “defesa do cidadão” e a “reapropriação pelo habitante daqueles bens
de que é afastado”, em discurso pautado pela ideia de enraizamento do habitante no
espaço e na afirmação da identidade cultural do estado.
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O decreto oficial do tombamento do Deops/SP só ocorreria treze anos depois de sua
abertura, quando o Conselho do Condephaat determinou o destacamento do edifício
em processo específico (Proc. n.3.865/1999), para homologar seu tombamento, posto
que a decisão já havia sido indicada pelo Conselho desde 1986.
Anexado ao segundo tomo do processo de tombamento observamos uma série de
recortes de jornais64, publicados no ano de 1998, que indicavam as motivações por
trás da retomada do processo. Os recortes relatavam um evento, que me parece
sintetizar o interesse pela preservação do bem. Em primeiro de abril de 1998,
(des)comemoração de 34 anos do golpe de 1964, o então governador Mário Covas
realizou, no interior do edifício, a transferência da administração do mesmo à
Secretaria de Cultura do Estado. Os jornais anunciavam o intento do governo do
estado em construir um corredor cultural nos arredores da Estação da Luz e da
Pinacoteca, abrigando no antigo Deops/SP uma Escola Superior de Música aos
moldes da Julliard School, em Nova Iorque. O projeto de R$ 9 milhões seria feito
com recursos do estado e de patrocínios enquadrados na Lei Rouanet. Na fala do
governador, transcrita pelos jornais, Mário Covas destacava a cultura como “grande
agente de transformação, não só da mentalidade, mas do espaço físico”. E
acrescentava que o edifício foi mal-utilizado “durante muito tempo para a prática da
anti-cultura’, afirmando que iriam reconstruí-lo de forma mais digna.
É preciso salientar que Mário Covas, deputado federal cassado pelo Ato Institucional
n. 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968, e com biografia pautada na defesa dos
direitos democráticos, salientou para a grande mídia a preservação da memória
histórica do espaço a partir das quatro celas remanescentes do período em que o
edifício abrigou o Deops/SP. A própria solenidade de abertura pública do espaço
permitiu que diversos ex-presos políticos revisitassem o espaço três décadas depois,
revendo ainda os vestígios de suas inscrições nas celas e alguns remanescentes dos
equipamentos de tortura. A forte experiência foi também marcada por um culto
ecumênico, onde o cardeal Dom Evaristo Arns e o rabino Henry Sobel - duas
64

Anexado ao Processo n.38.685/1999 encontramos artigos de jornais de menor circulação, como
“Metrô News Norte” e “Jornal do Síndico”, e artigos de jornais de ampla circulação, como “A Folha
de São Paulo” e “O Estado de São Paulo”. Além de artigo publicado pela jornalista Marina Leão, na
“Revista Urbs”, revista que tinha como objetivo colocar em discussão e apresentar soluções para os
problemas urbanísticos e sociais da região central de São Paulo.
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importantes lideranças religiosas que protagonizaram a defesa dos direitos humanos
durante a ditadura - foram porta-vozes.
Lotada a apresentação ao público do prédio do Dops, que foi entregue à
Secretaria de Estado da Cultura, a qual pretende transformá-lo num centro
de estudos musicais nas bases da Julliard.
Os mais interessados eram os muitos que passaram por lá nos anos 70 como
presos políticos e hoje ocupam lugares de destaque no nosso mundo político,
social e empresarial.
[...] Os maus espíritos do passado foram espantados não só pelas belas
palavras do cardeal Dom Evaristo Arns e do rabino Sobel, do governador
Mário Covas, mas por uma bênção de sete arcebispos presentes. Foi
providencial. Senão, no futuro, além dos novos sons, seriam ouvidos
também os gritos de outros piores tempos. (GIOBBI, 1998)

Durante o evento, o governador Mário Covas ainda mencionou o início das obras de
restauro no edifício pelo governo do estado, comprometendo-se publicamente a
preservar no primeiro pavimento do edifício as quatro celas e o corredor utilizado
para banho de sol dos presos durante o funcionamento do Deops/SP, no projeto que
inicialmente chamou de Memorial do Cárcere.
O tombamento do edifício seria publicado em Diário Oficial do Estado no dia 9 de
julho de 1999. Pela análise do processo posso inferir que o interesse do estado pela
revitalização da região central e a vigilância (des)comemorativa de movimentos de
ex-presos, familiares de mortos e desaparecidos e direitos humanos foram as linhas
de força que aceleraram o processo de tombamento do bem. A parte do texto do
tombamento que diz “no conjunto das celas, produto da ocupação do edifício pelo
Dops, reside parte significativa do seu valor histórico”, e que assegura
posteriormente sua preservação, corrobora com minha interpretação. Mas vejamos
mais a frente outros fatores e desdobramentos da ressignificação e projetos pensados
para o espaço após sua patrimonialização enquanto bem cultural.
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2.2 O pós-tombamento e a construção do Memorial da Resistência de São
Paulo: apagamentos, articulação e projetos
Em termos conjunturais, o final dos anos 1980 e 1990 foram particularmente
importantes para os movimentos de ex-presos políticos, familiares de mortos e
desaparecidos e de direitos humanos em âmbito local (São Paulo) e nacional. Em
1990, Suzana Keniger Lisbôa65, uma liderança de destaque na luta pelo direito de
reparação dos familiares de mortos e desaparecidos, participou da descoberta da vala
clandestina no Cemitério de Perus. Na época, Luiza Erundina, então prefeita de São
Paulo, criou uma comissão para exumar os corpos. Suzana, que integrou a comissão,
comenta em entrevista as repercussões do evento.
[...] a Luiza Erundina ouviu pelo rádio, ela soube pelo rádio que tinham
aberto a vala e ela foi para lá, e me disse: “Eu estou organizando uma
reunião...” Eu disse para ela: “Eu quero discutir com você quem você vai
chamar para a reunião”. Eu já cheguei cantando de galo em cima dela,
porque eu estava brigada, estava fora da prefeitura.
[...] Aí eu vou para a prefeitura. E nós ficamos naquela comissão. Aí
tivemos essa dimensão nacional da história. Ela [Luiza Erundina] cria a
comissão, que era coordenada pelo Dalmo Dalari; [...] tem uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal, que o Júlio César
Caligiuri, que era um vereador do PDT, [...] fez o pedido de CPI, a Teresa
Lajolo, que era vereadora do PT, que foi a relatora. A gente fez muita coisa.
A Luiza inaugurou um monte de ruas com nome dos desaparecidos, viaduto
com o nome do Frederico Mayr, tem postos de saúde com o nome... Enfim,
essa história ficou... Aqui no Rio tem montes de inauguração de rua
também. É a época [...] que surge o grupo Tortura Nunca Mais. (Suzana
Keniger Lisbôa66)

Aliado a isto, outro evento emblemático ocorreria em sequência: a entrega dos
arquivos do Deops/SP ao Apesp, a partir de decreto presidencial de Fernando Collor
de Mello, em 1991. A abertura dos arquivos, inicialmente de acesso restrito aos
atingidos pela ditadura e a pesquisadores, foi importante para o esclarecimento de
65

Suzana Keniger Lisbôa foi militante da ALN, junto com seu marido Luiz Eurico Tejera Lisbôa.
Preso em 1972, em São Paulo, Luiz Eurico é dado como desaparecido político. Após um período na
clandestinidade, Suzana passa a militar como ativista dos Direitos Humanos. Em sua extensa
militância, foi integrante do CBA, da Comissão de Familiares de Mortos e Desparecidos Políticos
(1995-) e da Comissão de Indenização de Presos Políticos no Rio Grande do Sul. Coordenadora da
Comissão do Acerto da Luta contra a Ditadura, instituída pelo governo Olívio Dutra para sistematizar
documentos e depoimentos sobre os militantes da resistência ao regime militar. Membro-fundadora do
PT e assessora de sua bancada no legislativo gaúcho e paulista.
66
Entrevista concedida por Suzana Keniger Lisbôa ao Cpdoc-FGV, em 17 de outubro de 2014.
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diversas circunstâncias de mortes e desaparecimentos, assim como a identificação
daqueles que participaram de tais práticas. Isto impulsionou os movimentos sociais a
investirem com força na pressão pela construção de leis que acolhessem as demandas
de familiares e ex-presos. A Lei n. 9.140, de 04 de dezembro de 1995, considerada a
primeira política pública efetiva de reparação aos atingidos pela ditadura no Brasil,
também impulsionou a criação de comissões de reparação no âmbito estadual no
início dos anos 2000, período em que o governo de Fernando Henrique Cardoso
instituiria a Comissão de Anistia, no âmbito do Ministério da Justiça, como forma de
ampliar a reparação aos anistiados. De acordo com Abrão e Torelly (2011), com a
criação da Comissão da Anistia pela Lei n. 10.559, de 13 de novembro de 2002, um
grande contingente de casos foi incorporado (perseguidos políticos “tradicionais”,
militantes de movimentos operários, empregados públicos e privados afastados),
substituindo a reparação através do novo regime jurídico criado pela nova legislação.
Os processos de reparação passaram a ter o caráter de processos administrativos
simplificados e com critérios materiais e morais (como indenizações, reabilitação,
satisfação e garantia de não-repetição) para estabelecer os valores das indenizações.
Este breve apanhado que situa alguns eventos-chave no início de construção de
políticas públicas de memória – como a criação da comissão da Prefeitura de São
Paulo para exumar os corpos da vala clandestina do Cemitério de Perus (1990), a
subsequente abertura dos arquivos do Dops do Rio de Janeiro e de São Paulo (19901992), a promulgação da Lei dos Mortos e Desaparecidos Políticos (1995), a
formação da CEMDP (1995), a comissão estadual de reparação aos atingidos pela
ditadura civil-militar em São Paulo (2000) e a criação da Comissão de Anistia (2002)
- permitem algumas inflexões sobre o processo de construção do Memorial da
Resistência.
A partir do processo de tombamento vimos que a primeira fase da tentativa de
preservação do edifício estava dentro de uma lógica narrativa de preservação dos
bens identificados com a construção da cidade de São Paulo e de seus ciclos
econômicos que, conforme mencionei anteriormente, não descarto a hipótese da
narrativa ter sido também utilizada enquanto estratégia do órgão para contornar a
repressão. Estes foram traduzidos a partir de edificações da região central, onde
foram destacados seus valores estilísticos e arquitetônicos, assim como sua
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importância histórica em relação ao desenvolvimento econômico e industrial
paulista. Entretanto, o funcionamento do Deops/SP até 1983, assim como os
sucessivos governos do estado, entre o período de 1975 e 1983, representados pelos
partidos alinhados com o regime militar (Arena e, posteriormente, PDS), não
permitiram que o corpo técnico do Condephaat vistoriasse o local, para recolher
informações e detalhar as condições do edifício. A recusa, justificada por questões de
segurança, consequentemente impediu o avanço da avaliação do bem a ser tombado
pelo conselho consultivo do Condephaat.
A partir da reabertura do processo de tombamento em 1999, com participação direta
do governo de Mário Covas (1995-2001), o tombamento se efetivaria e acrescentaria,
mesmo que sem muito aprofundamento, a importância histórica do edifício e a
preservação das quatro celas remanescentes e do corredor onde antigos presos
políticos tomavam banho de sol. O projeto do Memorial do Cárcere e da Escola de
Música nunca se efetivariam. As obras de restauro que tinham previsão de dez meses
de duração, só seriam entregues em 2002, quando São Paulo já estava sendo
governada por Geraldo Alckmin (2001-2006), após o falecimento de Mário Covas.
Quando da entrega das obras de restauro em 2002, houve uma solenidade no prédio,
onde o então governador Alckmin e seu secretário de cultura, Marcos Mendonça,
lançaram o projeto da futura sede do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, que
abrigaria a maior parte do edifício, e do Memorial da Liberdade, no antigo espaço
carcerário do Deops/SP. Foram realizadas

também no local a abertura das

exposições67 “Intolerância”, de Siron Franco; “Cidadania – Declaração Universal dos
Direitos do Homem e Cotidiano Vigiado – Repressão, Resistência e Liberdade”,
ambas extraídas dos arquivos do Dops/SP (1924-1983) salvaguardadas pelo Apesp.
Segundo Araújo et all (2010, p. 233), em 2002 a administração do edifício já havia
sido transferida para a Secretaria do Estado de Cultura, porém “somente a proposta
do Memorial foi implantada, permanecendo sob a gestão do Arquivo Público do
Estado de São Paulo”. Apesar da iniciativa do Memorial da Liberdade ter sido uma
67

As exposições mencionadas foram divulgadas através de um convite oficial do governo do estado de
São Paulo. A cópia do convite oficial integra o Processo de tombamento n. 38.685/1999 do
Condephaat.
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considerável conquista para ex-prisioneiros e familiares de desaparecidos políticos, o
processo

de

descaracterização

ocorrido

durante

sua

reforma

causou

o

descontentamento dos integrantes do Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos
Políticos do Estado de São Paulo. Fundado em 2001, o fórum tinha como interesse a
defesa dos interesses de ex-presos e perseguidos políticos durante a ditadura civilmilitar. Sobre a descaracterização gerada pela restauração do edifício, Antonini
(2012) afirma que
A Revista Urbs, publicada pela AVC em junho/julho de 1998, aponta que o
espaço prisional estava em ótimo estado de conservação e que se manteria
intacto nas obras de restauração devido ao seu valor histórico. Entretanto, as
fortes mudanças percebidas no Memorial da Liberdade nos levam a
considerar que no processo de restauração de 2002 foram apagadas muitas
das características anteriores do espaço, inclusive as inscrições feitas pelos
presos e que o artigo citado dizia ainda estarem presentes antes do restauro.
(ANTONINI, 2012, p. 50)

Figura 3 – Detalhe de uma das celas do antigo prédio do Deops/SP após a restauração pelo
Condephaat, em 2002. As inscrições na parede foram realizadas após o apagamento das inscrições
originais feitas pelos presos políticos durante a ditadura civil-militar que, imediatamente antes do
restauro, ainda encontravam-se intactas.
Fonte: Acervo Tripadvisor. Disponível em: <https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photoo/05/e4/71/e8/memorial-da-resistencia.jpg>, Acesso em: 21 de março de 2018.
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Maurice Politi68, ex-preso político e um dos agentes de memória que participaria da
concepção futura do Memorial da Resistência, comentaria também sobre a
descaracterização do edifício antes de seu tombamento.
Veja só, o que sobrou foi muito pouco. [...] Na verdade, tinham seis celas e
o que a gente chamava de “fundão”, que eram as solitárias. [...] Hoje só tem
quatro celas. Isso foi um crime que cometeram em determinado momento.
Ninguém sabe ou ninguém lembra. Ou ninguém quer lembrar por que
aconteceu isso. A gente acha. Não, têm testemunhos que dizem que foi
quando se construiu a Sala São Paulo... [...] Na época o governador era o
Franco Montoro, que quis contratar uns americanos. [...] Só que precisavam
fazer um estacionamento, porque quem vem para concerto de noite, [...] vem
de carro. [...] Uma das maneiras de tornar o estacionamento maior foi
derrubar as celas. (Maurice Politi)

Alguns anos após a entrega da restauração do edifício pelo governo Alckmin, as
reivindicações encampadas pelo Fórum Permanente de ex-Presos e Perseguidos
Políticos do Estado de São Paulo e pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana do Estado de São Paulo (Condepe) foram cruciais para que a
concepção do Memorial fosse transformada em um projeto museológico mais
representativo da memória do grupo. De acordo com a entrevista de Maurice Politi,
ex-militante da ALN e participante ativo do Fórum, foi a partir de 2007 que as
reivindicações pela transformação do espaço carcerário ganharam fôlego. O
engajamento pela transformação do espaço carcerário do antigo Deops/SP em
memorial resultou na iniciativa de alguns membros destacados do Fórum, como os
ex-presos políticos Alípio Freire69, Ivan Seixas70 e Maurice Politi, de criar uma
organização social para se dedicar exclusivamente a esta pauta. Criado em 2009, o
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Entrevista concedida por Maurice Politi ao Lahodoc, em 09 de janeiro de 2014.
Alípio Freire participou do movimento secundarista durante a ditadura civil-militar, sendo preso
pela Oban em São Paulo nos anos 1970 pela sua militância na Ala Vermelha, do Partido Comunista do
Brasil (PCdoB). Passou por interrogatórios no DOI-Codi/SP e no Deops/SP, cumprindo sua sentença
no Presídio Tiradentes, em São Paulo. Atualmente é integrante do Núcleo Memória, organização
social que participa da gestão do Memorial da Resistência de São Paulo.
70
Filho de um casal de militantes de esquerda, Ivan Seixas militou no Movimento Revolucionário
Tiradentes (MRT) e foi preso e torturado junto com seu pai na sede do DOI-Codi/SP, em 1971. Ivan
Seixas e sua família presenciaram a morte do pai decorrente das sessões de tortura. Ivan Seixas
também passou pelo Deops/SP. Atualmente é um dos mais ativos militantes do campo mvj, sendo um
dos responsáveis pela abertura da CPI de 1990 que investigou crimes cometidos durante a ditadura.
Foi presidente do Condepe, coordenou a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens
Paiva” e também foi proponente do tombamento do antigo prédio do DOI-Codi. Ivan Seixas também
integra o Núcleo Memória, organização social que participa da gestão do Memorial da Resistência de
São Paulo.
69
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Núcleo de Preservação da Memória Política (Núcleo Memória 71 ) permitiu a
participação destes agentes de memória na gestão do Memorial após sua
institucionalização. Segundo Politi,
Na verdade, em 2001 se forma esse Fórum, quando o governo estadual
começou a dar reparação econômica aos ex-presos. Então, quando saiu a lei
estadual da reparação, o Fórum se organiza para ajudar as pessoas,
principalmente aquelas de mais idade e com menos recursos, para poder
pleitear essa indenização, que na época foi dada pelo governo, num processo
que durou aproximadamente 7-8 anos.
[...] Em 2007, esse processo estava praticamente no fim, estava terminando.
Então, as preocupações do Fórum começaram a ter outro caráter, de como
preservarmos a nossa memória e de todas as pessoas que tinham sido presas.
Uma das reivindicações era esse lugar do Dops, porque nesse lugar existia,
acho que desde 2004, um lugar que foi denominado de Memorial da
Liberdade. Tinha as quatro celas, que seguiam existindo, mas não tinham
explicação... Nós achávamos que isso era um absurdo. Em primeiro lugar, o
nome. Se teve um lugar que não teve liberdade foi esse. E chamar de
Memorial da Liberdade era uma afronta. Segundo, tinha que ter aqui um
espaço educativo. Então, o pessoal do Fórum começou com uma pressão
muito grande às autoridades para que se convertesse esse lugar num museu.
Em 2007 começamos a ter entrevistas com secretários de Estado, que
receberam a ideia favoravelmente. E, principalmente, a pessoa que mais
encarou esse projeto de forma positiva era o então diretor da Pinacoteca,
Marcelo Araújo, que hoje é secretário da cultura. (Maurice Politi)

No governo de José Serra (2007-2010), a gestão do edifício seria transferida para a
Pinacoteca do Estado de São Paulo, dirigido por Marcelo Mattos Araújo (20022012). Com experiência na área de museologia, Marcelo Araújo acolheu a demanda
do Núcleo Memória, elaborando em conjunto com especialistas o projeto
museológico do Memorial da Resistência, realizado no ano de 2008. Segundo Politi,
Quando nós [Núcleo Memória] começamos a pressionar, uma das primeiras
coisas que o governo fez foi tirar a gestão do Arquivo. Porque o Arquivo é
no Tietê, é longe e não tinha nenhuma gerência. Então eles pegam esse
espaço e devolvem para a Pinacoteca. [...] E o Marcelo, diretor da
Pinacoteca, foi favorável à ideia. [...] Então, ele acolhe e disse que estaria
71

A organização social Núcleo Memória foi criada em 2009, como forma de integrar a gestão do
Memorial da Resistência de São Paulo. A atuação mais genérica do Núcleo está pautada na promoção
de políticas públicas de memória e de direitos humanos, através de ações educativas. Especificamente
no que diz respeito à sua atuação no âmbito da construção de lugares de memória da resistência, o
Núcleo é responsável por diversas ações educativas e planejamento de exposições no Memorial da
Resistência de São Paulo; pelo protagonismo na abertura de processos de tombamento/ocupação de
lugares de memória da resistência em São Paulo, como o DOI-Codi/SP e o Prédio da Auditoria
Militar de São Paulo; e pelo apoio especializado a outras iniciativa de construção de memoriais pelo
país. Disponível em: <https://www.nucleomemoria.org/> Acesso em: 09 de fevereiro de 2018.
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elaborando um plano museológico. Nos convoca para ajudar essa equipe.
Ele contrata essa equipe, que é a Maria Cristina Oliveira Bruno, e também
traz a sua equipe, como a Kátia Felipini Neves, a historiadora Maria Luíza
Tucci Carneiro, que ele convoca também.
[...] Em 2008 o projeto já existe, com a intervenção de todas essas
instâncias: historiadores, museólogos, ex-presos – que têm a vivencia do
local -, artistas plásticos, pessoal de programação visual. E o plano é
apresentado para o Marcelo, que é levado para o secretario de cultura na
época, que era o João Sayad. Ele mesmo tinha sido um exilado político no
Chile, então ele acolhe favoravelmente. Tivemos uma conjuntura onde a
correlação de forças, nesse momento, em 2008, foi favorável. (Maurice
Politi)

Fonseca (1997) fala sobre a dimensão simbólica necessária para tornar-se um bem
cultural passível de ser preservado. Porém, a preservação material do bem necessita
da sua manutenção no campo simbólico, para preservar os valores relevantes no
âmbito do seu legado cultural. No caso do Memorial, podemos destacar a própria
correlação de forças de atores políticos posicionados em cargos estratégicos dentro
do estado: o governador José Serra, líder do movimento estudantil e exilado durante
a ditadura; o secretário de cultura João Sayad, também exilado durante o regime; e
Marcelo Araújo, favorável ao projeto e com ampla experiência em gerir
equipamentos culturais. O protagonismo do Núcleo Memória, tanto em negociar o
espaço quanto em participar de seu desenvolvimento, foi crucial para legitimar este
lugar de memória da resistência. A aproximação de Politi, que viveu sete anos na
Argentina, permitiu que o grupo se articulasse com o Memoria Abierta72, de Buenos
Aires, organização que coordena a Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y
Caribeños73, promovendo diversos seminários e intercâmbio de conhecimento entre
outras experiências de construção e gestão de memoriais na América Latina. Tanto o
Núcleo Memória quanto o Memorial da Resistência passaram a fazer parte desta
rede, assim como integraram a International Coalition of Sites of Memory 74 ,
72

Memoria Abierta é uma aliança de organizações de direitos humanos argentinos, que hoje tem sua
sede instalada na ex-ESMA, antiga instalação militar utilizada pela repressão. Esta aliança tem dado
assistência a diversos organismos que lutam por memória, verdade, justiça e reparação, principalmente
no que tange a catalogação e acesso a diversos arquivos institucionais, a produção de entrevistas
áudio-visuais, a visibilidade de sítios associados à repressão, além de elaborar recursos temáticos
voltados para a educação e pesquisa em direitos humanos. Disponível em:
http://www.memoriaabierta.org.ar/wp/. Acesso em: 09 de julho de 2017.
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Disponível em: http://sitiosdememoria.org/es/. Acesso em: 09 de julho de 2017.
74
A International Coalition of Sites of Memory é a única rede global de sítios históricos, museus e
iniciativas de memória que conecta o passado conflituoso de países como o movimento atual dos
direitos humanos. Disponível em: <http://www.sitesofconscience.org/en/home/> Acesso em: 09 de
fevereiro de 2018.
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nomeando estrategicamente o então presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão,
para integrar o board (comitê executivo).
A Comissão de Anistia, durante a gestão de Paulo Abrão, teve papel de destaque nas
diversas ações implementadas para o processo de aprofundamento da justiça de
transição, contemplando ainda os processos de construção dos lugares de memória
da resistência. No capítulo 3, a seguir, destaco o papel de atuação da Comissão de
Anistia em Salvador que, a partir da abertura de um edital público via Pnud,
possibilitou meu ingresso no campo como pesquisadora-consultora e financiou a
etapa de levantamento historiográfico para dar suporte à construção e concepção do
projeto do Memorial da Resistência da Bahia.
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Capítulo 3 – Mapeamento dos lugares de memória da resistência em Salvador: a
experiência do campo.
Os lugares de memória da resistência, conforme mostrei no capítulo anterior, são
uma das vertentes das políticas públicas de memória construídas pelo Estado
brasileiro. A partir dos anos 2000, a SEDH e a Comissão de Anistia, ambas sob a
tutela do Ministério da Justiça, tem promovido ações nesse sentido. Em relação à
construção dos memoriais, o PNDH-3 responsabilizou ministérios e secretarias para
fornecer as condições necessárias para a construção, manutenção e financiamento
destes lugares. Instituiu a CNV, que mapeou as instalações utilizadas pelo regime
militar e previu em suas recomendações a transformação dos mesmos em centros de
memória.
Ao discorrer sobre a apropriação do conceito de lugares de memória (NORA, 1993)
pelo campo mvj, enfatizei como a construção conceitual dos lugares de memória da
resistência foi associada a uma leitura patrimonial, construindo uma narrativa
valorativa dos bens a serem tombados, a partir de uma retórica da resistência
respaldada pelo discurso da democracia participativa, dos direitos humanos e da
oposição política que resistiu à ditadura.
Como forma de compreender o processo de construção do único caso edificado de
um lugar de memória da resistência, o Memorial da Resistência de São Paulo,
apresentei as idas e vindas que pautaram os vinte e três anos de seu processo de
tombamento. Ainda pontuei as disputas pela implementação de projetos (Memorial
do Cárcere e Memorial da Liberdade) para o antigo espaço prisional e como os
agentes de memória vinculados ao Núcleo Memória negociaram a construção do
memorial articulado com o governo do estado de São Paulo (Secretaria de Cultura),
buscando apoios de organismos internacionais (Memoria Abierta e International
Coalition of Sites of Memory) e da Comissão de Anistia, representada pelo então
presidente Paulo Abrão.
Se a princípio busquei enfatizar o papel do PNDH-3 na construção de políticas
públicas para os memoriais, neste capítulo encaminho a discussão para o papel
central que a Comissão de Anistia desenvolveu em torno de ações voltadas para a

105

consolidação de pesquisas, publicações e debates em torno do aprofundamento da
justiça de transição e, principalmente, na abertura de editais públicos para dar suporte
a projetos de reparação simbólica aos que resistiram à ditadura civil-militar.
Destaco a importância da Comissão de Anistia em torno dos processos de construção
de memoriais, pois foi a partir de um de seus editais que tive a possibilidade de
realizar uma consultoria para mapear os lugares de memória da resistência em
Salvador. Nos quatro meses em que estive na Bahia convivi com os agentes de
memória locais, estabelecendo relações que conformaram o meu campo empírico.
Portanto, neste capítulo busco descrever também a minha trajetória de ingresso no
campo, que teve início com o próprio processo seletivo encampado pela Comissão de
Anistia, em convênio com o Pnud e os agentes de memória baianos.
Em resumo, no item 3.1 verso sobre o papel da Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça em consolidar uma narrativa consensual sobre o passado ditatorial através de
uma ressignificação do que foi o processo de lutas em torno da Anistia. Neste
sentido, faço uma descrição das ações empreendidas pela Comissão relativa ao
período de 2007 a 2016, que coincide com a gestão do então presidente Paulo Abrão.
É neste período, em suma, que há um aprofundamento da justiça de transição via
Comissão de Anistia e a consolidação do campo mvj, que já vinha documentando
políticas, atualizando o passado e viabilizando projetos de reparação simbólica.
No item 3.2 procuro mostrar os contornos da minha dupla inserção no campo,
ressaltando que esta dupla função não foi estanque, e que por vezes se entrecruzava,
dado a inerente ausência de neutralidade pelo convívio e os contornos afetivos
estabelecidos nas relações com os membros do GT Memorial, em Salvador. Pelo viés
contratual era necessário exercer um papel de mediação entre os agentes de memória
envolvidos no projeto, construindo argumentos que justificassem seus projetos e
permitissem a formulação/consolidação/aplicação de políticas públicas de memória.
Através da escrita etnográfica busco exercitar meu estranhamento em face aos
embates que pontuavam as relações no interior do próprio GT Memorial, e as formas
como eram articuladas as negociações e demandas em seu diálogo com o governo
local e a Comissão de Anistia. Processos que, em sua complexidade, ganharam
densidade quando observados e narrados a partir de uma descrição mais fina.
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Por fim, no item 3.3 descrevo a tônica e o impacto do relatório final de pesquisa,
apresentado por mim em agosto de 2015, durante a semana de comemoração da
promulgação da Lei de Anistia em Salvador. Neste item, busco salientar como o
evento da entrega do relatório foi mobilizado por diferentes atores políticos e grupos,
como forma de potencializar suas estratégias e projetos.

3.1 O papel da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça na difusão e
consolidação das políticas públicas de memória
O PNDH-3 foi um instrumento importante para instituir as políticas públicas de
memória. Foi a partir de seu lançamento que o Brasil consolidou - 50 anos após o
golpe de 1964 – a primeira comissão nacional para apurar os crimes de lesahumanidade

perpetrados
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regime

militar,

assim

como

direcionou

responsabilidades para a construção da memória histórica e da verdade através da
construção de memoriais, arquivos e revogação de leis do período autoritário.
Também vimos que, para este fim, o então presidente Lula escolheu como homem de
proa Paulo Vanucchi para a SEDH - então com status de ministério - pelo seu
envolvimento com as questões de direitos humanos e pela sua participação política
na construção do PT.
Em entrevista concedida ao Cpdoc, Vanucchi esclarece que o objetivo principal de
sua nomeação era fazer com que a CNV se tornasse uma realidade. Além disso,
promoveu algumas ações em torno da memória, como o lançamento de um livrodossiê sobre os mortos e desaparecidos políticos e algumas ações em torno do
mapeamento e construção de monumentos daqueles que resistiram à ditadura civilmilitar. Entretanto, o entrevistado afirma que a SEDH tinha um papel pontual em
termos de promoção das políticas de direito à memória e à verdade, posto que a
maior parte do orçamento do Ministério da Justiça, destinado à promoção destas
políticas, era alocado na Comissão de Anistia.
De fato, a Comissão de Anistia, desde a nomeação de Paulo Abrão (2007-2016)
como presidente, iniciou um processo de aprofundamento da justiça de transição no
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Brasil, a partir de diversas iniciativas e projetos que ultrapassavam a esfera da
reparação estritamente financeira dos anistiados. A partir de entrevista concedia ao
Cpdoc, em 2014, Paulo Abrão75 narra a sua trajetória acadêmica e política, elementos
importantes para compreender o convite para ocupar o cargo pelo então ministro da
justiça Tarso Genro, em 2007.
Paulo Abrão nasceu na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Proveniente de família
de comerciantes, foi o primeiro de sua geração a ingressar na universidade. Cursou
direito na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), momento em que aprofundou
seus vínculos com o movimento estudantil. Após formado, Paulo Abrão diz não ter
tido interesse em advogar, dedicando-se à academia a partir de sua aproximação com
o campo de estudos de teoria crítica do direito. Nesta seara que finalizou sua
dissertação de mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS), instituição em que passou a trabalhar como professor e coordenador da
Faculdade de Direito. Neste período, trabalhou com professores e alunos em projeto
de extensão que dava assessoria jurídica popular aos grupos de luta por moradia na
região, assim como conviveu de perto com os grandes debates promovidos pelos
movimentos sociais e organizações de direitos humanos durante as edições dos
Fóruns Sociais Mundiais, em Porto Alegre, e as campanhas do PT pelo governo do
estado, que diz ter apoiado somente no período de reeleição do presidente Lula,
como cidadão e sem vínculos partidários.
Paulo Abrão é apresentado a Tarso Genro por meio de alunos do curso da PUC-RS,
de maneira pontual. Porém, pouco tempo depois, durante viagem de férias ao
exterior, recebe uma ligação do gabinete do ministro convidando-o para se tornar seu
assessor. A seguir, Paulo descreve a conversa que teve com Tarso Genro durante
entrevista em Porto Alegre, no ano de 2007.
[...] Sentei na frente dele e ele falou: “Olha, eu queria uma pessoa com um
perfil acadêmico, com uma história vinculada à questão de direitos humanos,
que não fosse filiado”, – e eu era mineiro, não era gaúcho –, “e também
[que] não fosse gaúcho” – porque ele já estava levando muito gaúcho para a
equipe –, “e gostei de você. Queria saber se você quer trabalhar comigo.”
Eu falei: “Olha, ministro” – ele estava para ser nomeado –, “primeiro, eu não
75

Entrevista concedida por Paulo Abrão Pires Junior ao Cpdoc-FGV, em 23 de outubro de 2014.
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sou filiado. Eu trabalhei na gestão na prefeitura”, que era oposição ao PT,
“do Fogaça”, que tinha acabado de vencer o PT em Porto Alegre. E ele
falou: “Não tem importância. Faz o seguinte” – cinco minutos, uma conversa
de cinco minutos – “me manda alguns escritos seus”. Porque o Tarso é um
quadro intelectual, não é? “Me manda algumas coisas.” Aí eu mandei para
ele alguns artigos.
[...] O convite veio pelo Alberto76: “Ele quer você na assessoria especial
dele, e tem a Comissão de Anistia77 para assumir, e ele quer, na Comissão de
Anistia, uma pessoa que não estivesse vinculada à relação de resistência e
repressão da época, uma pessoa que não fosse advogado, ou seja, que
estivesse totalmente isenta de qualquer tipo de desconfiança, de
favorecimento, de processo, escritórios, porque aquilo é uma série de
processos administrativos, e que tivesse... Um quadro acadêmico com a
vocação de direitos humanos”. E foi quando eu fui descobrir a Comissão de
Anistia, a existência dela. Eu achei muito corajoso, por parte desse ministro,
essa escolha. Ele foi muito ousado. (Paulo Abrão Pires Junior)

Sem vínculos pessoais com o passado político da ditadura civil-militar, Abrão
receberia como missão de Tarso Genro acelerar o julgamento dos processos, que
estavam muito atrasados, e fazer uma reflexão crítica sobre os rumos do órgão, posto
que o mesmo estava sendo alvo de muitas críticas relativas aos valores de suas
indenizações. Neste sentido, a figura de Paulo Abrão, sem vínculos partidários, não
geraria desconfianças dentro de um cenário político onde o PT e o governo Lula
passavam pela crise política desencadeada pelo escândalo do “Mensalão”.
O ponto de partida de Abrão foi realizar um diagnóstico da situação da Comissão de
Anistia. Primeiro, constatou que era preciso aumentar o efetivo do órgão e estruturar
os processos de julgamento. Quando criada, a previsão inicial da comissão era de
receber cerca de 10.000 processos, que seriam julgados no período de cinco anos. A
previsão falhara, posto que já se acumulavam aproximadamente 70.000 processos78,
que não poderiam ser julgados pela estrutura existente. Paulo Abrão manteve os
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Alberto Kopittke, assessor do gabinete do então ministro da justiça Tarso Genro.
A Comissão de Anistia foi criada por determinação da Lei 10.559/02, no âmbito do Ministério da
Justiça, com a finalidade de examinar os requerimentos de anistia política, implementar e manter o
Memorial de Anistia Política do Brasil, incluindo seu acervo, além de formular e promover ações e
projetos sobre reparação e memória, sem prejuízo das competências de outros órgãos.
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No site oficial da Comissão de Anistia não há a divulgação do número preciso de processos abertos
desde o início de sua atuação em 2002. Em 2011, em artigo publicado por Abrão e Torelly (2011), os
autores indicaram o número aproximado de 70.000 processos, que seriam transferidos para o futuro
arquivo do Memorial da Anistia, a ser construído em antigas instalações da UFMG. Em 31 de março
de 2017, entretanto, o site da Comissão divulgou a lista de anistiados atualizada, indicando 39.293
nomes de anistiados, ou seja, pessoas que tiveram seus processos julgados e deferidos. Disponível em:
<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/anistia/pessoas-anistiadas/sinca-exportacao-07abr201716h36m-lista-anistiados-politicos.pdf/view> Acesso em: 10 de fevereiro de 2018.
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funcionários e os conselheiros existentes, convocou e contratou funcionários e
conselheiros novos. Passou a estabelecer um teto para as indenizações e iniciou o
julgamento dos processos por blocos temáticos.
Abrão também iniciou uma aproximação com as organizações de anistiandos e
movimentos sociais, oportunidade em que pode diagnosticar que havia uma outra
demanda que ultrapassava a questão da gestão processual.
Tinha uma tarefa histórica e também tinha uma tarefa de conceituação
política [...].
[...] A comissão era só um cartório burocrático de entrada e saída de papéis,
de processos, julgamento e engavetar. Era aquilo. Guardar, pagar, acabou. A
primeira percepção que eu tive é de que aquilo ali era uma grande coisa. Eu
falei assim: “Como é que um processo político-histórico, hoje, ele é
apropriado de forma burocratizada, em sessões que acontecem aqui em
Brasília? Ninguém está sabendo disso, do que está acontecendo aqui, senão
os próprios destinatários”. E conversei com os ex-presidentes... Peguei
bastante conselho. Abri a minha agenda para receber os movimentos sociais.
[...] tinha um desafio muito próprio, que era um desafio de transparência e de
transformação de um processo burocrático-formal em um processo históricopolítico. Eu acho que a gente realmente conseguiu colocar à Comissão de
Anistia uma agenda política, um propósito político para ela, que talvez fosse
a sua finalidade desde sempre, mas que precisava ser resgatada e colocada
como elemento central, orientador da sua atuação. (Paulo Abrão Pires
Júnior)

A agenda política estabelecida pela Comissão de Anistia é compreendida por Paulo
Abrão como um processo de “repolitização” e “reconceituação” do que foi a anistia
através do que chamou de “virada conceitual e hermenêutica”. A reconstrução do
“papel político-histórico” da anistia, assim como a ampliação do caráter reparatório
dos processos, teve início com a instituição das Caravanas da Anistia. A ideia surgiu
quando em uma sessão de julgamento fechada em Brasília, uma recém anistiada
dirigiu-se à Abrão questionando o que aconteceria após a anistia.
As sessões da comissão são sempre muito emocionantes, são carregadas de
muita, às vezes, dramaticidade, porque é a história de vida das pessoas, e
cada uma é muito singular. E teve um caso em que estava lá uma senhora
que tinha passado as piores agruras – tinha sido presa, tinha sofrido abusos
sexuais, tinha perdido o emprego, tinha perdido a convivência com a família,
teve a vida pessoal desestruturada etc. e tal –, mas ela tinha perdido o
emprego e tinha sido reintegrada nesse emprego. E a lei, por causa desse viés
trabalhista, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco disso depois,
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logo na sequência, diz: se a pessoa foi reintegrada, ela foi restituída
integralmente naquilo que ela foi tirada. Não há mais o que reparar para ela.
E foi uma sessão tão intensa, e essa senhora fez um testemunho e no fim ela
falou assim: “Tá, mas e agora, como é que eu fico?”. Aí eu virei para ela e
falei assim... Tomado de muita emoção, eu falei assim: “Eu acho que o que
nos cabe agora é te pedir desculpas”. Veja, foi uma situação. Não foi uma
coisa preconcebida.
Aí parece que caiu a ficha que o nosso papel era esse, que,
independentemente de a pessoa ter tido o limite da lei ou não, esse era um
gesto que estava faltando. Porque ela virou e falou: “Está certo”. E tinha
muita gente, naquelas conversas prévias, que dizia para a gente: “Paulo, a
questão do dinheiro não é a mais importante; nós queremos que o Estado
faça isso, isso e isso e reconheça que a gente estava certo. Uma vez por
todas, fale que nós é que estávamos certos.” Então, a partir daquela sessão,
nós começamos a sentir um dever moral de pedir desculpas para todos que
tivessem tido o reconhecimento. Então a Comissão de Anistia começa a
pedir desculpas. E as Caravanas da Anistia começam a visitar e anistiar...
(Paulo Abrão Pires Júnior)

A partir deste episódio, o insight de Paulo Abrão foi de compreender que a anistia,
como um direito constitucional, era um ato de Estado. Portanto, a Comissão
assumiria este papel de “dever moral” com os anistiados, de pedir formalmente
desculpas em nome do Estado. Neste sentido, Abrão tornou as sessões de julgamento
públicas, fazendo Caravanas da Anistia de forma a percorrer diversas cidades e
ocupar novos espaços (como escolas, associações, etc.), incentivando a aproximação
dos atingidos e de novos atores sociais, onde em sua fala passava a disseminar os
preceitos da justiça de transição e reforçava a defesa de uma Comissão Nacional da
Verdade. As Caravanas da Anistia, além de viabilizar a transparência processual,
realizavam edições especiais comemorativas com o julgamento de casos
emblemáticos, sendo o primeiro o julgamento do processo de Carlos Lamarca,
marcado por resistências do Clube Militar e de setores mais conservadores da
sociedade.
A “virada conceitual” do processo de anistia também foi apoiada em outros dois
projetos implantados pela Comissão. Primeiro, destaco o lançamento da Revista
Anistia Política e Justiça de Transição, em 2009, marcando os 30 anos da Lei da
Anistia, tema rediscutido em diversos números da publicação. Publicada até 2014,
com duas tiragens por ano, a revista publicava dossiês temáticos e artigos de
acadêmicos e especialistas, nacionais e internacionais, como forma de aprofundar o
debate em torno do tema “reparação, memória, verdade e justiça”, os quatro eixos da
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justiça transicional. Segundo, lançou o projeto Marcas da Memória, que tinha como
objetivo financiar a coleta de testemunhos e práticas de memória executadas e
elaboradas por grupos da sociedade civil. Dividida em quatro campos, as ações do
projeto consistiam em: 1) audiências públicas (escuta pública dos perseguidos
políticos sobre o passado); 2) história oral (entrevistas com quem viveu a resistência,
colhidas a partir da metodologia da história oral, pela Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e
Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ, que seriam disponibilizadas no
Memorial da Anistia e nos acervos das respectivas universidades); 3) convocatórias
públicas (seleção de projetos para preservação da memória a partir de editais
públicos, e divulgação e difusão de iniciativas de memória realizadas por
organizações da sociedade civil); e 4) publicações (memórias de perseguidos
políticos, dissertações e teses sobre a ditadura e a anistia, reimpressão de obras e
registro de atas de eventos). Estas iniciativas tinham, segundo Abrão e Torelly
(2011), o intuito de conhecer melhor o passado através de uma reflexão crítica e de
melhorar as instituições democráticas, evitando uma visão única do passado.
O projeto Clínicas do Testemunho também foi lançado como forma de responder à
demanda de setores do movimento de direitos humanos pela atenção clínica
psicológica a perseguidos políticos e seus familiares. Segundo Vera Vital Brasil
(2015, p. 176-177), psicóloga e membro do Coletivo RJ Memória, Verdade e
Justiça79, este trabalho, potencializado pelo ato de testemunhar, foi iniciado de forma
pioneira pelos Grupos Tortura Nunca Mais no final dos anos 1980 e apoiado por
agências internacionais. No entanto, entendendo que o apoio psicológico
especializado aos atingidos pela ditadura seria uma forma de reparação simbólica, em
2013 a Comissão de Anistia lança um edital público para mobilizar e, posteriormente,
financiar equipes clínicas de diversos estados brasileiros em projeto piloto de dois
anos de atenção psicológica aos anistiados, anistiandos e familiares.
No âmbito mais geral, em 2009 a Revista Anistia Política e Justiça de Transição
anunciava a construção do Memorial da Anistia. Com investimentos federais
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O Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça foi formado no período que antecedeu a constituição da
CNV, a partir do incentivo dado pelo governo federal de centralizar a participação de entidades,
movimentos e pessoas de cada estado brasileiro, ampliando a participação e o apoio às investigações e
ações da CNV.
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(iniciais) no valor de R$ 25,6 milhões, o projeto do Ministério da Justiça em parceria
com a UFMG, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria de Patrimônio da União e
apoiado pela Caixa Econômica Federal, teria sua concepção e construção voltadas
para o espaço ocupado pelo prédio principal do antigo campus da Faculdade de
Filosofia e Ciências Sociais (Fafich) e pelo edifício do Teatro Universitário (TU), no
bairro central de Santo Antônio, em Belo Horizonte.
A concepção de tal espaço foi justificada, pela necessidade de disponibilizar e
salvaguardar os quase 70.000 processos tramitados e julgados pela Comissão da
Anistia a perseguidos políticos pelo regime militar (1964-1985), reiterando o
empenho do Estado brasileiro “em compensar os prejuízos causados a milhares de
pessoas pelo uso discricionário do poder”, reafirmando a postura de corrigir os erros
do passado através de princípios de accountability que reforçam sua convicção na
democracia. (MEZAROBBA, 2003, p. 146)
A previsão inicial de inauguração do espaço foi anunciada para o dia primeiro de
abril de 2014, ocasião em que seria (des)comemorado o cinquentenário do golpe
civil-militar. Com o adiamento da entrega das obras devido a problemas nas
fundações das antigas edificações da Fafich, o evento “50 anos de resistência à
ditadura 1964” foi realizado no prédio conhecido como Coleginho, no antigo
complexo da Fafich, onde atualmente funciona a Secretaria Municipal de Educação.
Promovido pela Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil, a
cerimônia contou com a presença de Jaime Arturo Ramírez e Sandra Goulart, reitor e
vice-reitora da UFMG; Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria de Políticas para
as Mulheres; e Paulo Abrão, presidente da Comissão da Anistia e então Secretário
Nacional de Justiça. Dentre as solenidades, foi veiculada a notícia de que o Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte havia se reunido
extraordinariamente para tombar o edifício que “foi um dos principais locais da
organização da resistência aos militares que tomaram o poder e destituíram João
Goulart da Presidência”80.
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UFMG. Evento na futura sede do Memorial da Anistia celebra resistência à ditadura. Belo
Horizonte, 01 abr 2014. Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/arquivos/032606.shtml>,
Acesso em: 11 de setembro de 2015.
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O tombamento do edifício, que passaria então a integrar o projeto do Memorial da
Anistia, e que circunda e compõe o antigo complexo da Fafich, inseriu na narrativa
patrimonial do município de Belo Horizonte a trajetória de militância e resistência
política do movimento estudantil e da intelectualidade que compunha seus quadros
acadêmicos. A medida para a preservação de suas fundações e fachadas modernas de
pouco valor estético reiterou a noção deste espaço no plano simbólico da cidade
como lugar de memória da resistência.
Em artigo publicado pela Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Pistori e
Silva Filho (2009) apontam a construção do Memorial da Anistia enquanto locus de
“afirmação da democracia e dos direitos humanos e de superação de traumas do
passado”, acrescentando que o espaço ainda pretendia promover o “reencontro dos
brasileiros com sua história” através de uma dupla função pedagógica e moral. O
acesso aos documentos escritos, testemunhos, materiais de áudio e vídeo,
conformados em uma narrativa de luta pela resistência e “reconquista da
democracia” desenharia um espaço de conscientização, além de ancorar nas
fundações dos edifícios uma mudança de postura do Estado brasileiro através de um
pedido de perdão simbólico às vítimas e seus familiares que tiveram suas vidas
interrompidas e barbaramente atingidas pela perseguição política e pelos crimes
praticados pelos regimes autoritários de nosso passado recente.
Segundo Reyes Adreani (2015), os estudos sobre políticas de memória tiveram início
no Cone Sul a partir dos anos 1990. Apoiado em larga medida pelos estudos
desenvolvidos anteriormente pela Europa Ocidental e pela América do Norte - que na
década de 1970 reatualizaram e ampliaram a teoria sociológica da memória de
Halbwachs (1968) - a literatura sedimentada sobre as políticas de memória no Cone
Sul esteve marcada pela construção de obras coletivas, muitas vezes vinculadas a
projetos estatais, com enfoque mais global e comparativo. Segundo Reyes Adreani,
[...] o foco de atenção nos ditos estudos tem sido ações estratégicas –
comissões da verdade, comemorações, lugares de memória, entre outras –
realizadas fundamentalmente por “emissores de memória”, ou seja, aqueles
que em geral têm acesso a meios de difusão mais amplos para propagar suas
interpretações do passado (Aguillar, 2008), e/ou por “empreendedores da
memória”, entendidos como aqueles que através de um projeto coletivo
pretendem o reconhecimento social e a legitimidade política de sua versão
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particular sobre o passado (Jelin, 2002). (REYES ADREANI, 2015, p. 342)
(tradução nossa)

Reyes Adreani (2015), citando Aguilar (2008, p. 53), conclui que o campo de estudo
das políticas de memória no Cone Sul está, em larga escala, associado às iniciativas
de caráter público que propõem disseminar ou consolidar interpretações de
acontecimentos passados de grande relevo para determinados grupos sociais ou
políticos, ou para o conjunto do país. O desafio deste campo, portanto, perpassa o
problema de como lidar com o passado, tanto no plano das políticas públicas de
memória, como seus desdobramentos no cenário cultural e social. Isto porque, como
afirma Jelin (2003), é preciso considerar as memórias como processos subjetivos,
mesmo que ancorados em experiências e marcas materiais e simbólicas. A autora
afirma que é preciso analisar as lutas ou conflitos ao redor dessas memórias, que
possuem diversas agências, levando em conta as dinâmicas que constroem e
modificam múltiplos sentidos de passado. Jelin conclui que para refletir sobre o
campo se faz necessário historicizar as memórias associadas à repressão política na
América Latina (JELIN, 2003, p. 19).
Historicamente o Brasil tem se mostrado um país afeito a anistias. Desde o período
colonial é possível mapear diferentes momentos 81 em que essa tentativa de
“pacificação do espírito” (MEZAROBBA, 2003) foi utilizada por representantes
políticos para libertar e restaurar os direitos de opositores políticos. Entretanto, a
última anistia promulgada no país - Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979 - permeia
nossa memória recente através de imagens cristalizadas no tecido social, onde uma
ampla mobilização popular invade o espaço público clamando por uma anistia
“ampla, geral e irrestrita” e a comoção com a libertação de presos e a volta de
exilados políticos. Porém o texto da lei aprovado pelo Congresso Nacional, onde
ampla maioria política aderiu, deixou de fora muitas das reivindicações e,
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De acordo com Mezarobba, dezenas de anistias foram concedidas ao longo da história brasileira,
seja no período colonial, imperial ou republicano. Destacamos cronologicamente alguns dos processos
de concessão de anistia que são citados em sua dissertação: 1654 - a capitania de Pernambuco concede
anistia a nativos e portugueses que colaboraram com a ocupação holandesa; 1822 – D. Pedro I, logo
após a independência, concede anistia aos indivíduos das mais diversas opiniões políticas, menos para
opositores já presos ou em processo de julgamento; 1930 – o governo provisório de Getúlio Vargas
anistia todos os civis e militares que participaram, direta ou indiretamente, de movimentos
revolucionários que ocorreram no país; e 1945 – Vargas concede anistia a todos que tivessem
cometido crimes políticos desde 10 de novembro de 1937, período do regime do Estado Novo.
(MEZAROBBA, 2003, p. 2-5)
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principalmente, em sua interpretação ambígua promoveu uma conciliação pelo
esquecimento e a impossibilidade de julgamento dos militares perpetradores de
crimes de lesa-humanidade, em geral, a partir de leitura conservadora do judiciário
brasileiro.
De acordo com Paulo Abrão (ABRÃO; TORELLY, 2011), presidente da Comissão,
a partir da segunda década de 2000, teve início uma grande demanda pela justiça de
transição no Brasil, incluindo o questionamento da interpretação jurídica que dava à
Lei da Anistia um caráter “bilateral”. Na historiografia ficou recorrente a noção de
anistia como um cala a boca às vítimas, já que em sua interpretação blindou as
possibilidades de julgamento dos perpetradores do regime. Entretanto, no cenário
transicional da última década, de construção da CNV (2012-2014) e de
projetos/ações de reparação simbólica, como a construção do Memorial da Anistia,
houve diversos avanços na estrutura de um programa de reparação mais amplo às
vítimas.
Em pesquisas mais recentes, onde a luta pela revisão da anistia e seus
desdobramentos é analisada enquanto processo de longa duração (MEZAROBBA,
2003) - esmiuçando o complexo quadro de eventos, personagens e grupos em
constante disputa – compreendemos como a problemática suscitada pela eventual
responsabilização dos implicados nos crimes cometidos reaviva as discussões que
novamente oscilam entre o argumento da conciliação pelo esquecimento e a
possibilidade de levar aos tribunais os responsáveis, sob o argumento de que a anistia
não alcança crimes de lesa-humanidade, tais como sequestro, tortura e ocultação de
cadáver. Portanto, a falta de consenso em torno da Lei da Anistia cerca de
ambiguidade os possíveis efeitos simbólicos do Memorial, ao mesmo tempo em que
suscita perguntas sobre as representações que pretende mobilizar na narrativa política
nacional.
Apesar de suas obras não terem sido concluídas, tratava-se da primeira iniciativa de
peso em termos de políticas patrimoniais do Estado brasileiro, que sinalizava
mudanças na postura federal, na tentativa de reparar simbolicamente as vítimas de
crimes praticados pelo regime militar (1964-1985), hoje considerados pela legislação
internacional como crimes de lesa-humanidade.
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Estas questões continuam em disputa, e o Memorial em sua materialidade encontrase com suas obras paradas após a saída de Abrão da presidência da Comissão, em
201682. O que de fato quero evidenciar é que o projeto, não só seria concebido a
partir da ideia de ressignificação do termo anistia, atrelando-o à memória de
mobilização, luta e respeito à democracia, mas como forma de preservar a memória
da própria Comissão de Anistia, materializada em seus milhares de processos, vídeos
de julgamentos e uma consolidada bibliografia transicional.
Rodeghero (2012) menciona que os quadros da campanha pró-anistia e as medidas
que se seguiram à Lei de 1979 foram resultado de dois jogos de força: por um lado, a
dimensão de luta e mobilização de importantes setores da sociedade civil, por outro a
tentativa de “transição controlada” de Figueiredo, último presidente militar (19791985). Em 1975, diversas organizações (como o MFPA, os CBAs, as organizações
de Direitos Humanos, o partido político MDB e a OAB, entre outros) lutavam pela
libertação de prisioneiros políticos, pediam a volta dos exilados, a reintegração de
funcionários públicos civis e militares expurgados pelo regime e o esclarecimento
das mortes e desaparecimentos.
Em 1978 e 1979 se intensificou a luta por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Neste
contexto, a oposição construía um discurso de que a anistia, além de ampla, geral e
irrestrita deveria ser recíproca, e que a paz social só seria instaurada a partir do
perdão mútuo entre torturadores e presos políticos. A vitória da proposta de
“conciliação para renovação” de Figueiredo foi habilidosa ao absorver elementos do
discurso da oposição para justificar sua proposta, mas deixava claro o propósito de
82

O pedido de demissão de Paulo Abrão da presidência da Comissão de Anistia se deu após o golpe
jurídico-parlamentar, que destituiu a então presidenta da República Dilma Vana Roussef (PT) do
cargo. Com a posse do então vice-presidente Michel Temer (PMDB), a pasta de Segurança Pública foi
incorporada ao Ministério da Justiça, seguindo-se um período de instabilidade no órgão, que entre
2016 e 2018 teve a passagem de quatro ocupantes no cargo (Alexandre de Moraes, José Levi Mello do
Amaral Júnior, Osmar José Serraglio e o atual ministro Torquato Jardim). Após a saída de Abrão, o
então ministro Alexandre de Moraes nomeou 19 novos conselheiros para a Comissão e convidou o exministro do trabalho do governo João Goulart, Almino Afonso, para a presidência. Almino Afonso
pediu exoneração quatro meses após assumir a função, alegando o volume de processos e a falta de
apoio nas tratativas com o ministro Alexandre de Moraes. O presidente atual da Comissão de Anistia,
Paulo Henrique Kuhn, foi antecedido por Arlindo Fernandes de Oliveira, que pediu demissão do cargo
e acusou o governo Temer e o atual ministro Torquato Jardim de submeterem todas as decisões da
Comissão à consultoria jurídica do ministério, modificando critérios de julgamento e atrasando
deferimento de processos.
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continuidade, de não rompimento com o passado. Rodeghero (2012) ressalta que
desde o final dos anos 1970, tanto setores da oposição quanto do governo associaram
a anistia à “reconciliação da família brasileira”, apontando para uma escolha entre
propostas que pareciam mais adequadas à lógica da transição segura. Portanto,
deslocando o sentido da anistia enquanto ferramenta de conciliação para um
instrumento de reconciliação pautado no esforço crítico de balanço histórico, tornouse a tônica da justiça de transição, com reflexos diretos na concepção do Memorial.
Uma das justificativas que reafirmam o propósito de revisão do passado para a
promoção de reconciliação e de unidade nacional é explicitada pela própria escolha
do local de construção do Memorial, Belo Horizonte. O Memorial seria instalado em
Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, cuja bandeira e história
enaltecem a defesa da liberdade. Sua sede funcionaria no bairro de Santo Antônio,
conhecido por sua intelectualidade e atividade cultural intensa, num prédio tombado,
ao lado da antiga Fafich. Trata-se de um lugar reconhecido pela gestação de ideias,
pelo debate político e por ser uma caixa de ressonância de todo o comportamento de
vanguarda da época. A escolha também se devia ao papel da UFMG durante a
ditadura civil-militar e pela qualidade de suas pesquisas sobre o período,
desenvolvidas principalmente pela equipe do Projeto República. (PISTORI; SILVA
FILHO, 2009, p. 116)
As ações da Comissão de Anistia durante a gestão de Paulo Abrão - como a
publicação de livros e revistas temáticos, o financiamento da Clínica dos
Testemunhos, o projeto de coleta de testemunhos Marcas da Memória, as Caravanas
da Anistia e a construção do Memorial da Anistia – estavam vinculadas ao objetivo
maior de consolidar uma “virada conceitual e hermenêutica” do próprio processo
transicional brasileiro iniciado com a promulgação da Lei de Anistia. Logo, o locus
narrativo deste esforço de “repolitização” e “reconceituação” da anistia a partir de
seu papel político-histórico seria o próprio Memorial da Anistia que, em
contrapartida, também acolheria a memória mais recente da Comissão, a partir do
conteúdo de seus processos tramitados e da consolidação de pesquisas e material
institucional sobre temáticas associadas à justiça de transição, direitos humanos e
resistência política à ditadura civil-militar.
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A Comissão de Anistia foi o órgão do poder público que centralizou, mais
amplamente, a promoção de políticas públicas de memória. Principalmente por
viabilizar o financiamento de editais, em convênio com o Pnud, direcionados para a
coleta de dados, análises temáticas e apoio técnico a iniciativas envolvendo a
consolidação da memória histórica do período. No próximo item, portanto, exploro
minha experiência de ingresso no campo empírico da pesquisa, em Salvador, que foi
viabilizado por um dos editais da Comissão de Anistia.

3.2 A dupla agência no campo: construção historiográfica e observação
participante no GT Memorial de Salvador.
A descrição do papel da Comissão de Anistia no processo de construção de políticas
públicas de memória é de extrema importância para encaminhar a discussão que
agora apresento sobre a minha pesquisa de campo. Em maio de 2015, após passar
pelas etapas de um extenso processo seletivo, fui escolhida para atuar como
pesquisadora-consultora na Bahia. A Consultoria n. 140660/2015 estava relacionada
ao convênio Prodoc BRA/08/021, selado entre a Comissão de Anistia e o Pnud, que
buscava um especialista para dar suporte historiográfico ao mapeamento de atores
políticos, arquivos e lugares de memória da resistência na Bahia. O trabalho era
situado em Salvador e tinha como objetivo dar suporte ao processo de construção do
Memorial da Resistência da Bahia, localizado em dois casarios tombados pelo Ipac
no Pelourinho, região central de Salvador. Em minha passagem de quatro meses por
Salvador, passei a me reunir semanalmente com os agentes de memória da Bahia
nomeados pela SecultBA para coordenar o processo de construção do referido
Memorial, listados a partir do Quadro 6 abaixo.
Quadro 6 – Membros do GT Memorial instituídos pela Portaria n. 008*, de 10 de
janeiro de 2013, pela SecultBA.
Membros
1

Ana Maria
Guedes

2

Antônio Maia
Diamantino

Vinculação
representante
do GTNM-BA
representante da
SecultBA

Biografia resumida
Filiada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
e membro do GTNM-BA. Ana participou do
movimento pela anistia e, na gestão de Paulo
Abrão, passou a ser conselheira representante da
Bahia na Comissão de Anistia.
Participou do movimento estudantil baiano e do
movimento pela anistia. Servidor aposentado do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
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3

Ayrton Silva
Ferreira Filho

representante
do Ipac

4

Carlos
Augusto
Marighella
(Carlinhos)

coordenador do
GT Memorial

5

Ivan Alves
Braga

representante
do Comitê
Baiano pela
Verdade (CBV)

atualmente é presidente da Associação dos
Servidores do mesmo órgão (Assetba). Sua
vinculação ao GT foi indicada pelo então
secretário de cultura, Antonio Albino Canelas
Rubim, do qual estava como assessor direto na
ocasião.
Em 1970, cursava o último ano do Curso de
Arquitetura da Universidade Federal da Bahia
(Ufba), estagiava na empresa Corrêa Ribeiro
Industrial S.A. e era integrante do Movimento
Revolucionário Oito de Outubro (MR-8). No
mesmo ano foi preso em Salvador por um grupo
de policiais à paisana, liderado pelo então
Coronel Luis Arthur de Carvalho. Foi levado à
antiga sede da Polícia Federal da Bahia, sendo
depois transferido para a Base Naval de
Salvador e, posteriormente, para a prisão Lemos
de Brito, onde permaneceu preso durante seis
meses. Em todos os locais onde ficou preso –
inclusive no Quartel do Forte do Barbalho, onde
foi barbaramente torturado - ficou em regime de
solitária. Em 2015, Ayrton integrava o GT
Memorial enquanto ex-preso político e
representante do corpo técnico do Ipac, no qual
atuava como arquiteto. Ayrton é irmão de Juca
Ferreira, também ex-preso político, que em
2015 ocupava o cargo de ministro da cultura
(2015-2016).
Filho de Carlos Marighella, um dos militantes
mais conhecidos pela sua oposição ao regime –
militou no Movimento Estudantil da Bahia e foi
preso pelo regime militar em 1975. “Dedicou-se
à reconstrução dos sindicatos da Petrobras e do
Pólo Petroquímico de Camaçari e Candeias,
além de ter sido um dos fundadores do
Sindiquímica e dirigente da Central de
Tratamento de Efluentes Líquidos S.A. CETREL, empresa de proteção ambiental do
Pólo Industrial de Camaçari. Em 1983, foi eleito
deputado estadual [BA] pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).
Formado em Direito pela Universidade Católica
de Salvador, especializou-se em Direito Penal e
em Direitos Humanos” (MARIGHELLA, 2008).
Além de ter coordenado as atividades do GT
Memorial, é membro do Comitê de
Acompanhamento da Sociedade Civil da
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça
(Casc).
Em 1962, participa do movimento sindical para
apoiar Jango como presidente. Forma-se em
1968, em Ciências Sociais, pela Universidade
Católica de Salvador. Inicia militância na
Organização Revolucionária Marxista – Política
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6

Lúcia
Gonçalves

secretária

Operária (Polop), em 1967, depois integrando o
Partido Operário Comunista (POC). Em 1972 é
preso na Praça General Inocêncio Galvão, na
presença de sua mulher grávida, por agentes da
Polícia Federal. Após interrogatório foi
transferido para o Quartel de Amaralina, onde
permaneceu preso por três meses. Depois é
transferido para Penitenciária Lemos Brito,
onde se encontravam aproximadamente 30
presos políticos de várias organizações de
esquerda. Em 1973 é condenado a 2 anos e seis
meses de prisão. Após sua saída da penitenciária
teve dificuldades de ingressar no mercado de
trabalho e continuou sua atividade política, que
culminou na participação da construção do PT.
Atualmente, Ivan integra o GTNM-BA e o
Comitê Baiano pela Verdade (CBV).
Irmã do desaparecido político baiano Jorge Leal
Gonçalves, militante da Ação Popular (AP)
sequestrado por agentes do DOI-Codi/RJ na
Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Rio de
Janeiro, em 20 de outubro de 1970. O nome do
irmão figura como nome de uma rua no bairro
da Ribeira, em Salvador. Lúcia Gonçalves é
membro do GTNM-BA e esteve como
secretária do GT até o momento de minha
contratação em Salvador, quando precisou se
afastar da função por problemas de saúde.

Fonte: Diário Oficial do Estado da Bahia, de 11 de janeiro de 2013.
*

Originalmente, a Portaria n. 008, de 10 de janeiro de 2013, apresentava Joviniano Soares de
Carvalho Neto, presidente do GTNM-BA, como representante da organização, posteriormente
substituído por Ana Guedes. Yveline Hardman, arquiteta do Ipac, figurava no documento como
representante da instituição e secretária do GT Memorial, posteriormente substituída por Ayrton
Ferreira e Lúcia Gonçalves. Ivan Alves Braga aderiu ao GT Memorial posteriormente à publicação da
respectiva portaria.

Segundo Agier, o momento fundador para um etnólogo é quando este toma distância
daquilo que constitui o seu “eu”, “pois é nesse distanciamento de si que se criará a
relação com aqueles que são ainda desconhecidos e se tornarão suficientemente
próximos, um dia, para que um conhecimento nasça desse encontro” (AGIER, 2015,
p. 19). Neste sentido, o processo acelerado de conciliar a minha ida a Salvador e
deixar a minha vida no Rio de Janeiro ordenada durante os quatro meses que iria
passar na Bahia, já apontavam para o descolamento tanto de meu “círculo privado,
da casa, dos sentimentos familiares, amorosos, fraternais” (AGIER, 2015, p. 19),
quanto do meu cotidiano programado, onde já havia estabelecido durante toda minha
formação acadêmica uma rede de apoio e de contatos, assim como itinerários e
espaços onde tinha um vínculo mais estabelecido.
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Quando cheguei em Salvador tive a sensação de desterro. Estava apenas a duas horas
de voo do Rio de Janeiro, minha cidade natal. Mas mesmo falando a mesma língua,
os caminhos e códigos da cidade eram outros. Era preciso percorrê-los e
compreendê-los em um curto espaço de tempo. Na tentativa de controlar algumas
variáveis e me tornar mais operacional para a consultoria, fixei residência no bairro
conhecido como Largo Dois de Julho, na região central de Salvador. A decisão
ocorreu pela proximidade do bairro com o trabalho. Já havia sido informada que
durante toda a consultoria teria que comparecer semanalmente à sede do Ipac,
localizado em um casario antigo do Pelourinho, a cerca de 100 metros do Elevador
Lacerda, ponto de conexão entre a cidade baixa e a cidade alta.
A cidade de Salvador não me era completamente estranha. Fez parte de meu
itinerário na infância, quando visitava anualmente familiares durante as férias
escolares. O último contato que havia estabelecido com a cidade foi em 2004,
quando fui realizar uma entrevista de história oral para meu trabalho monográfico
sobre três funcionários da Petrobras sequestrados pelo Exército de Libertação
Nacional (ELN), na Colômbia, em 1989 (ALMEIDA, 2004). Já havia, portanto, uma
lacuna de onze anos em que não visitava a cidade. Entretanto, encontrava alguma
familiaridade ao passar por seus pontos emblemáticos. Porém, não a ponto de ter um
sentimento de pertencimento local.
As informações que havia colhido com minha rede de colegas e amigos que já
haviam morado na cidade também foram extremamente úteis. Sabia que a região que
havia escolhido para morar era considerada perigosa, assim como toda a região que
se estendia até o Pelourinho. Isto porque, apesar do bairro ter passado por
revitalizações e acolher muitos moradores - entre famílias que tradicionalmente se
estabeleceram na região, assim como jovens estudantes e artistas que haviam
começado a migrar em tempos mais recentes - era cortado pela Avenida Carlos
Gomes, local considerado de alto risco após o horário comercial. Sabia, portanto, que
não havia condições de circular a noite, a pé ou de ônibus, pela vulnerabilidade que
uma “mulher de fora” estava sujeita dentro daquele cenário. Fui alertada também em
relação à região do Pelourinho, bairro vizinho, onde deveria estar atenta para não me
embrenhar pelas ruelas e becos menos iluminados, região onde viviam os
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“sacizeiros”, nome corrente utilizado pelos soteropolitanos para designar os usuários
de crack.
Logo que cheguei em Salvador fiz contato com Carlos Augusto Marighella, o
Carlinhos – como é conhecido e chamado por todos. Por e-mail o informei sobre
minha instalação na cidade e comuniquei a minha total disponibilidade para com o
projeto. No e-mail mencionei que iniciaria a elaboração do primeiro produto exigido
pelo Pnud, e reforçado por Rosane Cavalheiro Cruz83 por e-mail, que deveria constar
de um plano, um cronograma e uma metodologia de trabalho. Ao receber o e-mail,
Carlinhos me telefonou imediatamente para falar de suas expectativas sobre o projeto
e para me convidar para as reuniões semanais do GT Memorial, que aconteciam
desde 2013, toda terça-feira, na sede do Ipac.
Como o telefonema foi feito na segunda-feira, 18 de maio de 2015, no dia seguinte,
logo pela manhã me encaminhei à rua 28 de setembro, número 25, no Pelourinho.
Carlinhos chegou ao local acompanhado de Antônio Diamantino. Os outros
participantes foram chegando aos poucos: Ana Guedes, Lúcia Gonçalves, Ivan Braga
e Ayrton Ferreira. Carlinhos comandou a reunião. Sua proposta era de me apresentar
como nasceu a ideia do memorial, assim como alinhar as expectativas do GT
Memorial com os produtos que deveria entregar para avaliação da Comissão de
Anistia e do Pnud. A reunião foi muito esclarecedora e reveladora, pelos pontos que
vou destacar de forma mais sistematizada.
A ideia de construir o memorial baiano havia sido uma resposta à demanda da
campanha Pró-Memorial Marighella Vive, reivindicada durante a 53o Caravana da
Anistia, em 2011, que julgaria a anistia post mortem do guerrilheiro Carlos
Marighella. Conforme já mencionado, Jacques Wagner, governador do estado no
período, conciliou a demanda com a promessa política de que cederia dois casarios
no coração do Pelourinho para a construção de um memorial para “todos os baianos”
que resistiram à ditadura. Com a possibilidade de conseguir uma cessão do governo
do estado, via Ipac, Carlinhos mobilizou integrantes do GTNM-BA para formalizar o
83

Rosane Cavalheiro Cruz, coordenadora-geral do Memorial da Anistia, foi uma das responsáveis pela
minha contratação em 2015, ficando também responsável pelo acompanhamento e avaliação dos
Produtos (relatórios) de minha consultoria.
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GT Memorial, que foi registrado e publicado no Diário Oficial da Bahia, através da
Portaria n. 00884, de 10 de janeiro de 2013.
A partir da legitimação do GT Memorial pelo governo do estado, em maio de 2013 o
GT organizou um seminário em Salvador, onde reuniu nomes envolvidos nas
construções de memoriais em Pernambuco, Fortaleza e São Paulo85, para pensar a
apresentação posterior de um projeto formal para o memorial baiano. A partir da
troca de experiência mobilizada durante este seminário, o pré-projeto do memorial foi
construído, com orçamento, pré-projeto de arquitetura, de sustentabilidade e uma
ideia museográfica superficial.
Com o pré-projeto em mãos, o GT consegue a cessão dos imóveis em setembro de
2014. A cessão é dada ao GTNM-BA por cinco anos, através do Ipac. O contrato não
previa pagamento de aluguel, mas apenas a manutenção do imóvel, que deveria ser
utilizado exclusivamente para abrigar o memorial. Com este aval do Ipac, o GT
aciona Kátia Felipini, museóloga do Memorial da Resistência de São Paulo, para que
elaborasse uma proposta museológica. Neste momento é que o GT vivencia o que
chama de sua “primeira derrota”: com a contingência orçamentária decretada pelo
governo do estado em 2014, fica inviável conseguir os recursos para o pagamento da
museóloga e do restante do projeto.
A “segunda derrota” vinha da viabilidade do pré-projeto arquitetônico elaborado pelo
arquiteto Pasqualino Magnavita. Nesse documento, apesar de não modificar a
fachada dos dois imóveis, propõe a construção de duas torres cilíndricas em vidro
temperado, que ficariam acima do nível do telhado original. A proposta é reprovada
pelo coordenador técnico do Ipac, Bruno Cesar Sampaio Tavares, com a justificativa
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Na Portaria n. 008, publicada em 10 de janeiro de 2013, o então Secretário de Cultura Antônio
Albino Canelas Rubim resolve pela instituição do Grupo de Trabalho para criação e implantação do
Memorial Carlos Marighella, constituído pelos seguintes membros: 1) Antônio Maia Diamantino
(representante da Secretaria de Cultura); 2) Yveline Hardman (representante do Ipac e secretaria do
GT); 3) Joviniano Soares de Carvalho Neto (representante do GTNM-BA); 4)Ana Guedes
(representante do GTNM-BA) e; 5) Carlos Augusto Marighella (coordenador do GT).
85
O Seminário “Memorial da Resistência Carlos Marighella – reflexões e subsídios ao processo de
implantação” foi realizado em maio de 2013. Coordenado pelo GT Memorial, com apoio da SecultBA,
trouxe como expositores e palestrantes: Amarilis Busch Tavares (coordenadora do Memorial da
Anistia Política); Kátia Felipini (museóloga do Memorial da Resistência de São Paulo); Maurice Politi
(integrante do Núcleo Memória); e Paulo Linhares (representante da Fundação Dragão do Mar, em
Fortaleza). Também constou da programação a apresentação do Projeto Memorial de Pernambuco.
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de que a região do Pelourinho, em seu conjunto, foi tombada pelo Ipac e considerada
patrimônio mundial pela Unesco, justamente pela homogeneidade de suas
características arquitetônicas e que, portanto, os elementos cilíndricos destoariam
bruscamente da ambiência do entorno.
Carlinhos, então, vislumbra a possibilidade de conseguir fundos para aprimorar o
projeto do memorial através do Pnud. Ele se articula com Paulo Abrão, que concede a
verba para a consultoria na qual me encontrava. Segundo Carlinhos, fui escolhida
entre os quatro pesquisadores finalistas do processo seletivo por não ter apresentado
uma proposta pronta sobre o memorial. Ele afirmou que os demais candidatos já
tinham um projeto museológico “pronto”, o que ia contra as expectativas do GT, que
desejava participar, dialogar e alavancar o projeto em todas as suas etapas.
Nesta primeira reunião recebi a cópia de um dossiê, sistematizado por Carlinhos,
onde todo este processo percorrido pelo GT estava documentado. Inclusive, existia
mais um entrave para a ocupação de uma das casas: o proprietário do antigo bar Cine
Paradiso, desativado há alguns anos, ainda guardava no local alguns de seus
pertences e se recusava a sair do imóvel. Portanto, o GT estava aguardando que o
Ipac retirasse a cessão do bar Cine Paradiso, para ocupar a totalidade do espaço
cedido (os dois imóveis, no caso).
Em relação aos produtos a serem apresentados na consultoria, Carlinhos foi bastante
claro em relação às suas expectativas. Disse ter consciência de que o Pnud, em seu
edital solicitava produtos de acordo com suas demandas internas de pesquisa. No
entanto, deixou claro o que o GT esperava como resultado a elaboração de um Plano
Museológico, onde constasse uma linha de atuação mais bem definida e amarrada
historicamente. Precisava também, neste projeto, preencher algumas lacunas relativas
à sustentabilidade do projeto. Ou seja, qual seria a melhor forma de institucionalizar
o memorial, para que no futuro fosse mais eficiente a captação de recursos para o seu
pleno funcionamento, vale dizer, seria uma fundação, organização social,
organização não governamental, etc.? Além disso, pretendiam fazer um levantamento
dos lugares de memória da Bahia, onde locais passíveis de serem “memorializados”
fossem listados, assim como os personagens mais emblemáticos da luta pela
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resistência no estado, de preferência apontando lugares no interior baiano. Com estes
dados em mãos, queria construir uma rede de memoriais da Bahia e, posteriormente,
se vincular nacionalmente ao Memorial da Anistia, formando uma ampla rede de
sítios de memória e consciência.
O período de quatro meses seria marcado por alguns eventos que considero
emblemáticos para a minha própria compreensão das expectativas dos integrantes do
GT em relação ao meu papel de consultora. As primeiras semanas haviam sido um
período de escuta. Ainda tinha muitas dúvidas em relação ao que era esperado do
trabalho. Durante as primeiras reuniões, Carlinhos, Ayrton e Antonio Diamantino me
levaram para conhecer os três espaços demandados pelo GT, pelo “grupo do Forte do
Barbalho” (Quadro 7) e pela rede de apoiadores da campanha Pró-Memorial
Marighella Vive (Quadro 8). Todos bastante próximos do Ipac, nosso local de
encontro semanal. Nas casas cedidas no Pelourinho e no Forte do Barbalho, local
utilizado como prisão e centro de tortura no período da ditadura, foi possível
percorrer seus espaços internos, fazer registros fotográficos e colher narrativas dos
membros do GT. Já a casa de Marighella, por ser uma propriedade privada, apenas
visualizamos sua fachada já bastante deteriorada, quase em ruínas.
Quadro 7 – Membros do “Grupo do Forte do Barbalho” ou o “Grupo dos
Publicitários*”.
Membros

1

2

Diva Soares
Santana

Carlos Sarno

Vinculação

membro do GTNM-BA e
da CEMDP

sócio da agência de
comunicação
Engenhonovo

Biografia resumida
Diva Soares Santana é membro
fundadora do GTNM-BA e
conselheira da CEMDP. A irmã
Dinaelza Santana Conqueiro e o
cunhado Vandick Reidner Pereira
Coqueiro, ambos militante do
PCdoB durante o regime militar,
são desaparecidos políticos da
guerrilha
do
Araguaia.
As
circunstâncias das mortes de
ambos, em 1974, assim como a
localização de seus vestígios
físicos, até hoje permanecem em
absoluto segredo por parte das
Forças Armadas.
Carlos Sarno foi uma das lideranças
do
movimento
secundarista
soteropolitano.
Estudante
do
Colégio Central da Bahia, em 1966
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*

3

José Carlos
Zanetti

4

Vera Maria
Rocha Dauster

assessor de projetos da
Coordenadoria Ecumênica
de Serviços (Cese) e
membro do CBV

sócia-proprietária da
empresa Rocha
Comunicações

escreve a peça teatral “Aventuras e
desventuras de um estudante”, que
foi o estopim para uma mobilização
secundarista que ocupou as ruas de
Salvador. Em 1969, Carlos Sarno é
impedido de se matricular na
Faculdade de Filosofia da Ufba e,
em 1970, é preso pelo regime
militar. Atualmente, Carlos Sarno
trabalha
como
jornalista
e
publicitário em Salvador.
José Carlos Zanetti é natural do
Paraná. Militante da AP, chegou na
Bahia em 1970, como forma de
escapar da repressão. Foi preso em
1971, próximo à Feira de Santana.
Em seus dois anos e meio de
prisão, antes do julgamento de sua
sentença, passou pelo Forte do
Barbalho e pelo Quartel dos
Fuzileiros Navais. Após sua
condenação de três anos de
reclusão, cumpriu sua pena na
Galeria F da Penitenciária Lemos
Brito (BA).
Vera Maria Rocha Dauster é
publicitária e proprietária da
agência Rocha Propaganda &
Marketing. Presa política durante a
ditadura civil-militar, foi libertada e
enviada para o exílio no Chile,
junto com seu marido e também expreso político, Bruno Dauster
Magalhães e Silva, atual Chefe da
Casa Civil do governo estadual da
Bahia. A libertação e exílio do
casal, em 1971, foi decorrente da
ação da Vanguarda Popular
Revolucionária
(VPR),
que
sequestrou o embaixador suíço
Giovanni Enrico Bucher e negociou
a libertação do mesmo em troca de
setenta presos políticos.

Os membros que pleiteiam a transformação do Forte do Barbalho em memorial são frequentemente
chamados por todos (e se reconhecem como) “o grupo dos publicitários”. Não só pela formação e
atuação profissional de boa parte de seus membros, como pelas opções de mobilização no espaço do
Forte, a partir de atos, manifestações e homenagens, sempre com cobertura midiática local. Ressalto
que os membros aqui listados não conformam a totalidade do grupo, porém destaquei aqueles que me
foram apresentados e reconhecidos como integrantes do mesmo durante o campo de pesquisa.
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Quadro 8 – Rede de apoiadores do movimento “Pró-Memorial Marighella Vive*”.
Membros
1

*

Carlos
Augusto
Marighella

Vinculação
Filho de Marighella e
idealizador/coordenador
da campanha Pró
Memorial Marighella
Vive

2

Maria
Marighella

Neta de Marighella e
apoiadora da campanha
Pró Memorial
Marighella Vive

3

Marcelo
Carvalho
Ferraz

Arquiteto e apoiador da
campanha Pró
Memorial Marighella
Vive

4

Mário
Magalhães

Jornalista e apoiador da
campanha Pró
Memorial Marighella
Vive

Biografia Resumida
(Informado, anteriormente, no Quadro 5)
Maria Marighella é atriz e tem forte atuação
na área de gestão de políticas culturais.
Bacharel em Interpretação Teatral pela Ufba,
Maria já atuou como coordenadora de teatro
na Fundação Cultural do Estado da Bahia
(Funceb), entre 2012 e 2015. Foi
coordenadora de teatro do Centro de Artes
Cênicas da Fundação Nacional de Artes
(Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura
(MinC), cargo que ocupou até maio de 2016.
Participou ativamente do processo de
elaboração da Política Nacional das Artes
(PNA).
Sócio do escritório Brasil Arquitetura, desde
1979. Pouco antes de se graduar pela USP,
estagiou com a renomada arquiteta Lina Bo
Bardi num de seus grandes projetos, o SESC
Pompéia, em São Paulo. Após a conclusão do
curso, Ferraz teve a oportunidade de ser
parceiro de Bo Bardi em todos seus projetos
posteriores, até o ano de 1992, quando a
arquiteta faleceu. Entre 1993 e 2000,
concebeu e coordenou o “Projeto Lina Bo
Bardi”, livro-documentário em videotape, que
também contou com exposição sobre a vida e
obra da arquiteta. Com a obra, o arquiteto
ganhou inúmeros prêmios, como o Excelência
Gráfica, em 1993, pela Associação Brasileira
de Tecnologia Gráfica, e Melhor Livro de
Arquitetura de 1994, na IX Bienal de
Arquitetura do Equador.
O jornalista Mário Magalhães é autor da
biografia “Marighella: o guerrilheiro que
incendiou o mundo” (2012), obra premiada
pelo 55o Prêmio Jabuti, em 2013. A obra é
resultado de dez anos de pesquisa, onde o
autor teve acesso ao acervo da família
Marighella, assim como realizou pesquisa em
diversos arquivos públicos pelo Brasil.
Inspirado pela sua biografia, o ator Wagner
Moura, em parceria com o cineasta Fernando
Meirelles da O2 filmes, iniciaram as
filmagens do longa-metragem em 2017.

Aqui cito o nome de alguns dos nomes de “marighellistas” que compõem a rede de apoiadores à
campanha, mencionado por Carlinhos: Maria Marighella (neta), Clara Charf (esposa), Carlos Fayal,
Aton Fon, Yara Xavier, Rose Nogueira, Luis Contreras, João Stedile, Mário Magalhães, Emiliano
José, Danilo Barreto e Paulo Vannuchi. Os nomes indicados no quadro dizem respeito às pessoas com
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quem tive contato direto durante a consultoria, mesmo que através de conversas por telefone e e-mail
(Marcelo Ferraz e Mário Magalhães) e em encontros pontuais (Maria Marighella).

Durante as reuniões, também recebia muitos contatos de pessoas chave que me
ajudariam com documentos, informações, entrevistas. Recebi os contatos do
jornalista Mário Magalhães, autor da biografia premiada sobre Carlos Marighella; do
arquiteto Marcelo Ferraz, autor do pré-projeto arquitetônico da casa de Carlos
Marighella na Baixa dos Sapateiros; do advogado e professor Joviniano Soares de
Carvalho Neto, presidente da Comissão Estadual da Verdade da Bahia e do GTNMBA; do professor de direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Carlos Freitas,
presidente da Comissão de Memória e Verdade Eduardo Collier Filho da Faculdade
de Direito da Ufba; do professor de comunicação da Ufba Antônio Albino Canelas
Rubim, ex-secretário de cultura do estado (2010-2014); da integrante do GTNM-BA
Diva Santana, presidente da CEMDP e membro do Casc; assim como pesquisadores,
professores, ex-presos políticos, familiares de mortos e desaparecidos, secretários do
governo do estado, entre outros.
Essa aproximação em um curto espaço de tempo me possibilitou a interlocução com
diversos personagens ligados ao campo mvj em Salvador. Compareci a lançamentos
de livros de memória, mesas-redondas, entregas de relatórios das comissões do
estado e setoriais, manifestações políticas de rua, comemorações e reuniões do
GTNM-BA, assim como almoços e jantares mais informais, onde ia sendo
apresentada a novos personagens e colhendo impressões sobre suas relações e
dinâmicas.
O meu primeiro desconforto surgiu com a primeira reunião “de todos”, ou seja, a
primeira reunião em que seriam convocados não só os integrantes do GT, mas outros
atores envolvidos no campo mvj, para apresentação do meu plano de trabalho. A
reunião foi marcada no Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery (Munean),
museu parceiro do GT, localizado em frente aos dois casarios que sediariam o
Memorial da Resistência da Bahia. A exposição do plano de trabalho foi bem
recebida por todos, porém os integrantes do próprio GT me apresentavam como a
“museóloga” do Pnud. Todos pareciam ter a expectativa de que, com a consultoria,
teriam em mãos um projeto museológico acabado. Tive que desfazer essas
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expectativas dizendo que minha pesquisa seria uma forma de apresentar insumos
historiográficos para um posterior enquadramento da narrativa museológica.
De fato, ao longo da consultoria, algumas imprecisões sobre o meu escopo de
trabalho iam sendo apresentadas. No interior do GT ficava claro que, mais do que
mapear os dados, a consultoria tinha como objetivo criar argumentos para dar
robustez ao projeto do Memorial. E de fato, a presença de um pesquisador contratado
e dedicado ao tema, promoveu uma movimentação dos atores políticos. Fui
abastecida com inúmeros relatos e documentos provenientes de pesquisas realizadas
pela própria militância, assim como recebia pedidos para intervir junto com a
Comissão de Anistia em processos e acesso a documentos.
Durante os quatro meses percebi que havia estabelecido um relacionamento, não só
com os membros do GT, mas principalmente com alguns membros do GTNM-BA
que participavam mais ativamente dos debates sobre a construção dos memoriais
baianos, como Diva Santana, Ana Guedes e Joviniano Neto. Eram vínculos de
colaboração, de diálogo e trocas de experiência. Tendo em vista suas trajetórias
políticas, não desenvolvi apenas um profundo respeito a cada história de vida. Mais
do que isso, havia uma forte empatia com aqueles personagens e uma relação
cotidiana marcada pelo afeto e admiração.
Estes aspectos das relações que nós estabelecemos foram fundamentais para
compreender que meu papel como consultora era de acolher suas demandas e de
servir como uma fala autorizada e supostamente neutra na construção de suas pautas.
Ademais, a minha presença também era vista como uma forma de suprir algumas
demandas extras, como a produção de textos para a imprensa e para a rede de
apoiadores do GT Memorial.
Conforme a consultoria ia avançando, compreendia que minha experiência
ultrapassava o enquadramento institucional. Percebia que, para além do movimento
de construir um memorial para todos, havia disputas no interior dos grupos que
demandavam a construção dos distintos memoriais apresentados. Se por um lado a
consultoria tinha como objetivo uma aproximação da futura Rede de Memoriais da
Bahia com o Memorial da Anistia - pressupondo ideais de reconciliação nacional e
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de aprofundamento dos valores democráticos, a partir de um enquadramento
narrativo nacional pautado na retórica da resistência -, a vivência proporcionada
pela consultoria ressaltava conflitos no interior do próprio campo mvj baiano,
marcados principalmente pelas disputas entre o GT Memorial e o grupo do Forte do
Barbalho, assim como suas relações com representantes do governo municipal e,
principalmente, do estado.
Ficava claro para mim que, apesar da ideia de políticas e diretrizes nacionais para
lidar com a questão da ditadura civil-militar, era preciso compreender a dinâmica das
relações entre estes agentes. O que parecia ser latente eram questões associadas à
temporalidade, memória política e projeto. Temporalidade no sentido de
compreender que muitos dos embates, apesar de terem como epicentro a discussão
sobre a construção dos lugares de memória da resistência, eram delineados a partir
de posições políticas e filiações do passado. Não era raro escutar em algumas
conversas e diálogos frases como essas - “mas fulano de tal é da AP”, “mas cicrano é
reformista porque veio do Partidão”. Por mais que os projetos de construção dos
memoriais demandassem dos agentes a elaboração de um eixo temático orientador
coletivo, ou em termos mais objetivos, um consenso, muitos dos impasses e
adiamentos me pareciam estar diretamente associados com a pluralidade de visões
políticas associadas à sua militância no passado. Mesmo com o retorno da
democracia e da mobilização de muitos para lutas coletivas, como a Anistia e a
construção da Constituinte de 1988, os vínculos políticos e antigos dissensos
marcavam suas relações cotidianas, principalmente em momentos de tomada de
decisão.
Jenny Edkins (2003), ao analisar o que chamou de processos de memorialização
contemporâneos e seus desafios, destacou a tensão entre duas linhas de força na
produção e reprodução simbólica do evento traumático. Para aqueles que
vivenciaram o trauma, acontecimentos políticos abruptos do passado só podem ser
descritos e pensados um tempo após sua ocorrência, pois escapam à noção de
linearidade, uma noção onde os eventos são padronizados para narrar uma história da
nação de forma estável e continuada. Para o estado-nação moderno, a utilização de
uma concepção newtoniana de tempo – linear e homogênea – pontua seu projeto de
poder ao forjar no imaginário uma narrativa que promova unidade e estabilidade,
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fortalecendo sua soberania. Enquanto aqueles que são atingidos pelos eventos
traumáticos – diga-se, gerados pelo próprio Estado – circunscrevem o tempo da
experiência, o Estado apropria-se do evento a partir de uma conformação linear do
tempo, como forma de gentrificar a memória do trauma. Segundo a autora, os
sobreviventes de eventos traumáticos ficam no limite entre sua desidentificação com
a política que produz a realidade social e a procura de uma forma de resistir à
mesma.
A observação de Edkins (2003) abre caminho para levantar algumas contradições
que permeavam estes processos na Bahia. Apesar do GT receber o apoio para a
consultoria via Pnud e Comissão de Anistia, vinculados a uma linha de ação para a
construção de políticas públicas de memória, com destaque para a ideia de
accountability, reconciliação nacional, direito à resistência e fortalecimento da
cultura democrática – as memórias políticas dos “resistentes” são múltiplas e por
vezes se chocam com tentativas de enquadramento e historicização de narrativas. Um
exemplo disto seria a própria ideia de construir um “memorial de todos os baianos”
perseguidos pela ditadura no estado, similar ao projeto realizado pelo Memorial da
Resistência de São Paulo, com um eixo narrativo ancorado na dupla “resistência” e
“repressão”, que contrastava com as demandas que revelavam as suas vinculações
diretas com a experiência do passado, ou seja, a memória do pai guerrilheiro (Casa
Marighella” e o espaço traumático da prisão e da tortura (Forte do Barbalho).
Vale ressaltar que essa “comunidade de resistentes” (AZEVEDO, 2016) engloba
diferentes experiências pessoais de vínculo com este passado que, com o tempo
foram tipificadas a partir de categorias como “banidos”, “presos políticos”,
“exilados”, “desaparecidos políticos”, “familiares de mortos e desaparecidos”,
“perseguidos políticos”. A comunidade de resistentes pontua aqueles que
compartilham “uma experiência coletiva que os insere na história política do país”
(AZEVEDO, 2016, p. 7), o que não significa que tenham vivido experiências de vida
similares ou compartilhem posicionamentos e pontos de vista em comum em torno
de seu engajamento político no presente. A título de exemplo, posso citar o próprio
processo burocrático de cessão das casas do Pelourinho para a construção do
Memorial da Resistência da Bahia. O GT Memorial, na figura de Carlinhos, pediu
que o GTNM-BA fosse a pessoa jurídica beneficiada pelo termo de cessão. Neste
132

sentido, acreditava que simplificaria o processo burocrático e aproximaria a
militância do GTNM-BA na construção dos memoriais. A diretoria do GTNM-BA,
em contrapartida, via a cessão como um “risco”, posto que pela má situação
financeira da entidade, a cessão poderia representar um acréscimo nas contas da
organização. Era interessante notar que os agentes que interpretavam a
“oportunidade”, de um lado, e o “risco”, de outro, todos eram membros fundadores
do GTNM-BA. Entretanto, esta vinculação ao grupo se distinguia no dia-a-dia pelo
nível de participação efetiva de alguns membros, identificados principalmente na luta
de familiares de mortos e desaparecidos do período da ditadura civil-militar e na
aliança de alguns de seus membros (filiados ao PCdoB ou ao PT) ao governo federal.
Mesmo com a cessão em nome do GTNM-BA, seus membros efetivos não se
identificavam como agentes e protagonistas no processo de construção do memorial,
quase sempre se referindo a ele como “o memorial do Carlinhos”.
Além disso, as formas de filiação política com o passado também eram múltiplas,
posto que para além da “esquerda armada” ou “oposição consentida” (AARÃO
REIS, 2014), a militância estava relacionada com ideologias e formas de pensar o
mundo bastante diversas e não consensuais. Portanto, a tentativa de enquadrar
narrativas ou de criar políticas que normatizam essa pluralidade de “resistentes” em
perfis e ações coletivas, gera dissensos no que se refere a periodizações, conteúdos e
personagens que devem constar na narrativa do memorial. O enquadramento não é
um processo simples, porque pressupõe seleção e esquecimento. Portanto, a
prerrogativa de sua função vinculada ao “dever de memória” (HEYMANN, 2006),
de forte cunho pedagógico, choca-se com as expectativas de reconhecimento de suas
experiências vividas no passado e a internalização do sentimento de que essas
construções são suas.
Por outro lado, os atores que demandam a construção dos memoriais também são
agentes de memória, no sentido de que atualizam suas demandas a partir das
normativas construídas pelo processo de aprofundamento da justiça de transição, de
direitos humanos e de construção de políticas de memória. Desta maneira, constroem
estratégias, acumulam know how e transitam no cenário político de forma a negociar
suas demandas e costurar acordos e parcerias. Para os membros do GT Memorial,
assim como os demais atores baianos mobilizados em converter os espaços do Forte
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do Barbalho e da Casa Marighella, não está em jogo apenas a cessão destes espaços
por parte do governo local. O Estado, no caso, teria o dever moral de construí-los e
mantê-los, assegurando com seus próprios recursos toda a estrutura e os custos para
seu funcionamento.
Pude observar um exemplo claro desta demanda quando, aconselhada por Rosane,
sugeri que o GT promovesse algumas ações de ocupação das casas do Pelourinho
(como cine clubes, rodas de conversa, pequenas mostras expositivas, etc.) que
poderiam ser acolhidas pelos editais da Comissão de Anistia. Compreendia que para
Rosane esta era uma forma de realizar uma reiterada “vigilância comemorativa”
(NORA, 1993) através dos recursos “possíveis” disponibilizados pela Comissão.
Porém, Carlinhos não concordava com a estratégia, sempre salientando durante as
reuniões, formais ou informais, que o GT “não queria só uma moquequinha”. A fala
de Carlinhos sempre reiterava que o GT não queria “fazer qualquer coisa” ou “algo
improvisado”, pois queriam uma “moqueca completa, com pirão e com tudo”. A
expressão local, que poderia ser traduzida como “não queremos uma ajuda pequena”
ou “não queremos pequenos paliativos”, revelava que para Carlinhos e alguns
membros do GT o memorial deveria ser um bem cultural estruturado, em pé de
igualdade a qualquer museu financiado pelo Estado, “com extintor, café,
profissionais especializados e tudo”. E o Estado que deveria promover este bem
cultural também não era qualquer Estado. Este Estado estava relacionado à ascensão
do PT ao poder nos últimos treze anos, onde muitos tinham participado ativamente
da construção do partido ou das campanhas presidenciais de Lula desde 1989. E era
no Estado que antigos quadros políticos da resistência à ditadura estavam ocupando
secretarias e ministérios estratégicos, como as pastas de Cultura e Direitos Humanos,
por exemplo.
No âmbito local, o Estado também era lido como a gestão do governo do estado da
Bahia, então representado por políticos filiados ao PT (Jacques Wagner e,
posteriormente, por Ruy Costa). A vitória de Jacques Wagner para o cargo de
governador, em 2007, representava uma vitória histórica do PT, pois interrompia um
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ciclo de 40 anos de governos carlistas86. Esta ascensão local do PT ao poder gerou
muitas expectativas dos agentes de memória em relação a efetivação de políticas
públicas de memória na Bahia. Contudo, o próprio processo de construção do
Memorial da Resistência da Bahia ia apresentando descontinuidades em relação às
ações do governo local, vistas pelos agentes de memória como “falta de vontade
política do estado”. Ou seja, se em um primeiro momento havia a formalização da
cessão das casas do Pelourinho, não eram dados os meios para a recuperação física e
material das edificações; se havia verba para a realização do pré-projeto
arquitetônico do memorial, em seguida o Ipac (órgão do patrimônio do governo do
estado) vetava aspectos do projeto; e assim por diante. O Estado, portanto, também
era representado pelas dinâmicas locais sob a gestão do PT no governo da Bahia. As
suspeições e ressentimentos que surgiam dessa “insuficiência” das políticas locais,
também tinham rebatimentos nas imagens construídas pelos agentes de memória
sobre o governo federal, também reificadas como “o Estado”.
Estas diferentes formas de se referir ao Estado podem ser compreendidas a partir da
análise de Jelin (2002), que aponta para distintas aberturas políticas durante os
processos transicionais no Cone Sul, onde há um enfrentamento de relatos do
passado. Jelin afirma que estas aberturas políticas não implicam necessariamente em
uma contraposição binária entre uma história oficial, ou uma memória dominante
expressada pelo Estado, e a narrativa social.
Son momentos, por el contrario, donde se enfrentan múltiples actores
sociales y políticos que van estructurando relatos del pasado y, en el proceso
de hacerlo, expresan también sus proyectos y expectativas políticas hacia el
futuro. En estas coyunturas, el Estado tampoco se presenta de manera
unitaria. La transición implica un cambio en el Estado, un nuevo intento
fundacional, con nuevas lecturas del pasado. Dentro mismo del Estado hay
lecturas múltiples en pugna, que se articulan con la multiplicidad de sentidos
del pasado presentes en el escenario social. (JELIN, 2002, p. 43-44)

Jelin (2002, p. 47) acrescenta ainda que a singularidade das transições no Cone Sul
deve ser compreendida pela coexistência das vozes censuradas e proibidas, que
começavam a ser ouvidas, e as vozes autoritárias, formadas por atores e forças
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Grupo político vinculado à figura de Antônio Carlos Magalhães que, não só governou a Bahia
durante o regime militar (entre 1971 e 1975 e, posteriormente, de 1979 a 1983), como matinha boas
relações com os altos comandos militares.
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políticas internas. Após a abertura política, todos teriam que conviver com o marco
constitucional que rearranjava as regras do funcionamento democrático. Portanto, a
questão de como quitar as contas com o passado se converteu no eixo de disputas
entre estratégias políticas diversas. Jelin (2002, p.47) aponta esta diversidade de
atores a partir da forte presença do movimento de direitos humanos, um ator político
importante para a gestão da memória; do protagonismo de atores autoritários
(militares e a direita), e de papéis ambíguos representados por partidos políticos
tradicionais.
Mas não são só os vínculos políticos com o passado que marcavam a tônica destas
relações em Salvador. A partir de determinadas ações, que revelavam seus projetos
(ou a falta de projeto), era possível apontar distinções entre o que Jelin (2002) cita
como “militantes da memória” e “empreendedores da memória”. O primeiro termo,
cunhado por Rousso (1990), estaria relacionado com ações de atores sociais que, em
nome de um “dever de memória”, tinham como objetivo perpetuar a recordação
contra

qualquer

tipo

de

esquecimento,

promovendo

ações

judiciais

e

reconhecimentos simbólicos. Jelin ressalta que o conceito de Rousso estaria mais
vinculado à ideia de repetição, contrapondo-se à sua noção de “empreendedores de
memória” (agentes de memória), onde os atores se envolveriam pessoalmente em
seus projetos, de forma a envolver outros atores, gerando participação e tarefas
organizadas de caráter coletivo. Segundo Jelin (2002, p. 48), “el emprendedor
[agente de memória] es un generador de proyectos, de nuevas ideas y expresiones, de
creatividad – más que de repeticiones”.
As estratégias para as construções dos memoriais em Salvador apresentavam
distinções, seja em termos simbólicos ou ações pragmáticas. O que parecia unir todos
os atores era sua filiação ao GTNM-BA, mesmo que grande parte não participasse
efetivamente de suas reuniões e constasse como “apoiadores” financeiros. Sua
inclusão pelo GT Memorial tinha uma dupla função: primeiro, ter uma organização
não-governamental que pudesse assumir certos trâmites burocráticos como pessoa
jurídica, e, em segundo lugar, aproximar seus membros para apoiarem a causa da
construção do Memorial da Resistência. Entretanto, o GTNM-BA encontrava-se em
difícil situação financeira e tinha suas ações apoiadas por projetos governamentais. A
sua atuação parecia estar mais voltada para as questões referentes a denúncias de
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violações de direitos humanos do passado e a busca pelos corpos de mortos e
desaparecidos baianos. Neste sentido, o GTMN/BA participava, porém não geria os
processos de construção dos memoriais.
Os projetos se dividiam entre dois grupos de agentes de memória: o GT Memorial e
o grupo do Forte do Barbalho. Este último se reconhecia como “um grupo de ação”,
voltado para ações concretas de ocupação no Forte, porém sem projeto definido
formalmente. Para o grupo do Forte do Barbalho, a publicização das ações e a
negociação direta com seus aliados no governo do estado traduzia sua forma de
mobilização. Já o GT, pela característica de seus representantes, assim como de sua
formação e atuação profissional, tinha uma visão mais técnica, afinada com os
caminhos burocráticos e os desafios formais para viabilizar o processo de construção
do Memorial.
O papel de pesquisadora-consultora desempenhado por mim durante o campo em
Salvador foi mobilizado pelo GT Memorial também para mediar estas disputas,
através da consolidação e apresentação pública do produto final da consultoria. O
produto, um relatório de pesquisa contendo dados historiográficos, também
apresentava a construção argumentativa de uma Rede de Memoriais da Bahia,
idealizada pelo GT Memorial, e valorizada pela Comissão de Anistia, como forma de
acolher projetos de construção de memoriais concorrentes sob uma gestão e
coordenação centralizada. A seguir, no item 3.3, descrevo os desdobramentos da
apresentação deste relatório final durante o seminário realizado na semana de
comemoração da Lei de Anistia, no Palacete das Artes, em Salvador.

3.3 O relatório final como produto: legitimação dos lugares de memória da
resistência e tentativa de enquadramento.

Agier (2015) afirma que é preciso deixar o campo um dia. Embora não haja precisão
para datar este momento de saída, posso considerar a solenidade de entrega do
relatório final da consultoria do Pnud como emblema do fim da minha atuação como
pesquisadora-consultora. Isto não significou a interrupção do contato com os agentes
de memória do GT e do GTNM-BA, posto que retornei a Salvador em abril de 2016
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(onde resido até o presente momento). Neste período, participei de encontros
informais e de eventos institucionais, porém na condição de pesquisadora, que
também foram acolhidos pela abordagem etnográfica para ter uma compreensão
melhor dos desdobramentos dos processos de construção de memoriais na Bahia.
Ao longo da consultoria, a grande expectativa, tanto dos membros do GT e dos
atores que compunham o campo mvj, como do Pnud e da Comissão de Anistia,
recaía sobre os dados colhidos pela pesquisa e os argumentos construídos na
narrativa do relatório. Com a proximidade da entrega, o GT já havia planejado os
termos da solenidade. Com a aproximação do aniversário de 36 anos da promulgação
da Lei de Anistia, todos os membros se mobilizaram para potencializar a
apresentação dos resultados a partir de um seminário aos moldes do que haviam
produzido em 2013.
Este seminário foi intitulado “II Seminário Horizontes de Implantação da Rede de
Memoriais da Resistência Política na Bahia: legado da luta contra a ditadura”, com
data marcada para os dias 27 e 28 de agosto de 2015. Organizado com um mês de
antecedência, a ideia do GT era de compor as mesas com representantes do campo
mvj da Bahia e dos projetos das casas do Pelourinho, Forte do Barbalho e Casa
Marighella. Também era importante incluir alguém vinculado ao projeto de
construção e concepção do Memorial de Anistia e convidar para uma fala pública
algum representante da área de cultura do governo local.
O processo de organização do seminário revelou algumas tensões e conflitos dignos
de destaque. O GT era reconhecido pelo governo do estado desde 2013. Nos
primeiros anos, além de conseguirem a cessão das casas do Pelourinho, receberam
verbas para uma limpeza inicial das casas, a reconstrução de seu telhado e o
financiamento da elaboração do pré-projeto arquitetônico. Além disso, as reuniões
semanais eram realizadas em sala de reunião cedida pelo Ipac. O primeiro seminário
realizado em 2013 também pode ser realizado graças ao apoio financeiro da
SecultBA que, além de ceder um de seus edifícios públicos, financiou as passagens
aéreas de especialistas. Entretanto, este apoio mais efetivo havia arrefecido em 2015.
Apesar de estarmos “dentro” do Ipac, o que poderia estreitar o diálogo com o seu
então presidente João Carlos Oliveira, durante todo o período da consultoria não
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tivemos a oportunidade de conversar sobre os projetos dos memoriais. E como
resultado das tratativas entre o GT e a SecultBA para a realização do evento, foi
negado o apoio financeiro ao evento, sob alegação dos cortes orçamentários de 2014.
No entanto, o GT conseguiu a liberação, via SecultBA, de um salão no Palacete das
Artes e de uma funcionária da cultura para produzir o evento.
A programação das mesas, então, ficou definida em quatro áreas temáticas,
consideradas estratégicas para o GT. A fala central de cada mesa era feita por um
especialista da área, com coordenação e intermediação de representantes do campo
mvj local, como GTNM-BA, Associação Brasileira dos Anistiados Políticos do
Sistema Petrobras e demais Empresas Estatais (Abraspet87), CEV-BA, etc. Sueli
Belato, museóloga representante do Casc no acompanhamento de construção do
Memorial da Anistia, viria à Salvador com seus próprios recursos e os demais
participantes, com residência em Salvador, não teriam dificuldades de comparecer.
A composição das mesas foi estrategicamente escolhida pelo GT, como forma de
criar um diálogo maior com o “grupo do Forte do Barbalho”, formado por Carlos
Sarno, José Carlos Zanetti, Vera Maria Rocha Dauster e Diva Santana. O objetivo
era de minimizar a concorrência dos projetos e sensibilizar a militância, de forma
mais ampla, a aderir ao argumento de construção de uma Rede de Memoriais que
acolhesse todos os projetos demandados. Apesar de todos terem aceitado o convite
prontamente, os conflitos transpareciam ao longo da organização das comemorações
da Semana de Anistia, na qual o II Seminário fazia parte do calendário de eventos.
O GTNM-BA já havia montado um calendário de apresentação de filmes sobre a
ditadura em escolas públicas de Salvador. Sem grandes problemas, até então, nos
reunimos com o “grupo do Forte do Barbalho”, no escritório de publicidade de Vera
Rocha. Nesta reunião, onde estavam presentes Vera, Carlos Sarno, Carlos Augusto
Marighella, José Carlos Zanetti e Diva Santana, era possível constatar a falta de
consenso entre os projetos. Vendo a Semana de Anistia como uma possibilidade de
visibilidade, acreditavam que era preciso realizar um ato mais grandioso e simbólico

87

Disponível em: < http://www.abraspet.org.br/novo/>. Acesso em: 01 de abril de 2018.
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para a comemoração: o lançamento de um monumento aos mortos e desaparecidos
baianos no Campo da Pólvora, em Salvador.
A ideia do monumento não era nova. Anos antes, a Comissão de Anistia havia
anunciado o projeto “Trilhas da Anistia – Marcas de Caravanas e Recontes de
Histórias”, onde estava previsto a criação de dez88 marcos/totens em locais públicos
de grande circulação. O projeto tinha como objetivo distribuir os monumentos em
cidades que receberam, ou receberiam, as Caravanas da Anistia. Salvador havia sido
escolhida, porém havia perdido os prazos por conta de trâmites burocráticos de
licenciamento com a Prefeitura. Com a possibilidade de instalar o monumento na
região, Vera Rocha, Carlos Sarno, Zanetti e Diva Santana negociaram a construção
do monumento diretamente com Bruno Dauster, assessor do governador e ex-preso
político Rui Costa, que viabilizou os recursos para a construção do mesmo. A
contratação do artista plástico Ray Vianna - conhecido pela construção do
monumento “rabo de peixe” instalado na orla do bairro Rio Vermelho - foi feita
prontamente e o monumento ficou pronto para fechar as comemorações da Semana
de Anistia.
O impacto da entrega do relatório parecia anteceder o evento em si. Além da corrida
para compor a Semana de Anistia, com o calendário de programações e o desfecho
emblemático da inauguração do monumento, outros acontecimentos pareciam, de
alguma forma, se apropriar superficialmente de alguns de seus elementos. Em
agosto, o Ministro da Cultura Juca Ferreira fora convidado por Albino Rubim para
abrir o XI Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult), na Ufba.
Com a participação confirmada, Juca Ferreira também fora convidado pelo
Secretário de Cultura, Jorge Portugal, e pelo presidente do Ipac, João Carlos
Oliveira, para visitar os bens culturais mais emblemáticos de Salvador, geridos pelo
governo do estado.
Durante este período, a imprensa pautava a visita, publicando trechos de entrevistas
do ministro e dos representantes da cultura em Salvador. Estrategicamente, o ator
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No Relatório Anual da Comissão de Anistia de 2014 foram indicados a entrega de apenas cinco
monumentos em homenagem à resistência e à luta armada pela anistia em Recife, Rio de Janeiro, São
Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/central-deconteudo/anistia/anexos/anistia-2014-final-reduzido.pdf/>. Acesso em: 01 de abril de 2018.
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Wagner Moura, que havia comprado os direitos autorais da biografia de Mário
Magalhães (2012) sobre Carlos Marighella, encontrava-se na Bahia, onde conseguiu
agendar um encontro com o Ministro para discutir a captação de recursos para o
longa-metragem, em fase de pré-produção. O encontro, também divulgado pela
imprensa local, suscitou brevemente o debate acerca da importância da memória da
resistência à ditadura na Bahia.
Foi interessante notar que, durante sua fala de abertura do II Seminário, o Presidente
do Ipac mobilizava alguns termos do relatório, porém sua rápida retirada após o
discurso, não participando do debate final, era compreendida pela militância como
uma falta de compromisso do governo do estado. Mas outras mobilizações mais
construtivas a partir da divulgação do relatório podiam ser sentidas.
Em termos de conteúdo, o relatório apresentava quatro linhas de pesquisa: 1)
levantamento bibliográfico89 de teses e dissertações sobre a repressão na Bahia; 2)
mapeamento do perfil dos atores políticos do estado; 3) mapeamento de acervos
documentais sobre a repressão no estado; 4) descrição dos lugares de memória da
resistência que comporiam a Rede de Memoriais da Bahia.
O levantamento bibliográfico tinha como objetivo mostrar um panorama de como a
historiografia vinha se consolidando em temas referentes à repressão no estado. O
levantamento mapeou 36 publicações90, entre teses e dissertações. A maior parte das
pesquisas foi realizada em programas de pós-graduação da Ufba91, a partir dos anos
2000, majoritariamente em História, mas também desenvolvidas com menor ênfase
em áreas de concentração como Letras e Linguística, Ciências Sociais, Comunicação
89

O resultado do levantamento bibliográfico pode ser consultado no Anexo II.
Para o levantamento de teses e dissertações utilizei o Banco de Teses da Capes, a partir de palavraschave como “ditadura militar” e “regime militar”. A partir dos resultados encontrados na busca foi
realizada uma triagem a partir dos títulos e resumos, selecionando aqueles referentes à
repressão/resistência na Bahia.
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Das 33 dissertações e 3 teses levantadas em nosso mapeamento, 24 foram produzidas na Ufba. As
demais pesquisas foram encontradas, de forma pulverizada, nas seguintes instituições: Universidade
Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Católica
de Salvador (Ucsal), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Goiás (UFG),
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar),
Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC-Minas), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Estadual de
Maringá (UEM) e Cpdoc/FGV.
90
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e Cultura, Ciências Econômicas e Educação. Dentre os temas mais abordados, o
relatório indicou a pesquisas sobre: 1) partidos e organizações políticas atuantes na
Bahia, destacando o protagonismo do PCB no pré e imediato pós-golpe, assim como
organizações políticas que surgiram a partir de dissidências no interior do partido; 2)
o papel progressista das igrejas na conjuntura ditatorial, principalmente em cidades
do interior da Bahia, como Vitória da Conquista e Feira de Santana; 3) manifestações
culturais e artistas emblemáticos na luta de oposição ao regime militar; 4)
perseguição política ao movimento estudantil secundarista e universitário, assim
como o cerceamento de professores e do corpo técnico destas instituições de ensino,
tanto no imediato pós-golpe, no período posterior ao decreto do AI-5 e no processo
de luta de anistia e reabertura política; 5) o papel da resistência na imprensa baiana; e
6) o papel dos trabalhadores e dos sindicatos baianos no combate à ditadura.
Em menor escala o relatório indicava o processo de anistia e abertura política no
contexto baiano, assim como aspectos jurídicos e econômicos do regime militar e o
papel de instituições baianas no contexto ditatorial. O relatório também concluía que
as publicações optavam pela linha interpretativa de que na Bahia, assim como no
restante do território nacional, a repressão monitorou e perseguiu uma diversidade de
segmentos, atingindo uma pluralidade de atores sociais e políticos, rebatendo a linha
interpretativa de que a Bahia teria servido apenas como “área de recuo” (SOUZA,
2015) da militância, narrativa arraigada também no senso comum.
Neste ponto, vale destacar que, a partir de uma breve incursão na historiografia sobre
o período ditatorial no estado da Bahia, é possível refletir como esta se insere dentro
da historiografia do período em escala nacional, assim como compreender algumas
lacunas, silêncios e esquecimentos em termos de políticas públicas e da própria
produção historiográfica local. As ações em torno do processo de construção dos
lugares de memória da resistência em Salvador são circunscritas a pequenos grupos
de agentes de memória, sem adesão mais ampla da sociedade civil. Portanto, uma
abordagem possível para refletir sobre esta ausência de participação pode ser sugerida
a partir da construção historiográfica do período ditatorial em duas escalas, a local
(regional) e a nacional.
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Em termos de políticas de memória, a construção da memória do período foi
marcada por ações desde o enfraquecimento do regime militar. Em meados dos anos
1970, a militância baiana foi ativa na luta pela anistia, formando seu próprio CBA,
vinculado à luta nacional pela anistia, promovendo passeatas e abrigando o II
Congresso Nacional pela Anistia em Salvador. A formação posterior do GTNM-BA,
nos anos 1980, foi importante na luta local e nacional pela busca de esclarecimentos
e reparações aos familiares de mortos e desaparecidos, destacando-se a luta por
memória, verdade e justiça em torno dos baianos mortos e desaparecidos na
Guerrilha do Araguaia. Acrescento ainda a publicação de livros de memória, com
destaque para as publicações de Emiliano José92 sobre a trajetória de Carlos Lamarca
e a experiência dos presos políticos na Galeria F da Penitenciária Lemos Brito. Em
termos de filmografia, o diretor Henrique Dantas93 tem se dedicado ao tema sobre a
repressão no estado, assim como a produção nacional destacou alguns personagens
emblemáticos na luta pelo fim da ditadura, como nos documentários sobre Iara
Iavelberg, Carlos Lamarca e Carlos Marighella94 que, seja pela naturalidade baiana
ou pela sua execução pelo regime no estado, tornaram-se referências da luta política
na região.
No entanto, os quarenta anos de governos carlistas no estado promoveram um
apagamento significativo da memória do período. Sob a influência de Antônio Carlos
Magalhães, político que foi favorecido pelo regime militar e promoveu políticas
econômicas e culturais - marcadas pelo processo de industrialização do parque
petroquímico baiano e pela submissão da cultura e da educação à pasta do turismo –
e recorrentemente reprimiu manifestações culturais e políticas, perseguiu o
movimento estudantil e sindical, e reprimiu fortemente as primeiras greves no pólo
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Emiliano José da Silva Filho é um jornalista e político brasileiro. Foi preso durante a ditadura civilmilita na Bahia, onde cumpriu sentença na Galeria F da Penitenciária Lemos Brito. Foi vereador de
Salvador (2001-2003), deputado estadual pela Bahia (2003-2007) e deputado federal pela Bahia
(2009-2011). É reconhecido, principalmente, pela publicação dos livros “Lamarca: o capitão da
guerrilha” (JOSÉ; MIRANDA, 1980) e “Galeria F – Lembranças do Mar Cinzento” (JOSÉ, 2000),
obra com cinco volumes publicados até o momento.
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Henrique Dantas é um cineasta baiano que tem destaque em produções de filmes-documentário
sobre a temática da ditadura civil-militar. O documentário “Sinais de Cinza: a peleja de Olney contra o
Dragão da Maldade”, de 2013, reconstrói a trajetória do cineasta de Riachão do Jacuípe, Olney São
Paulo (1936-1978), perseguidos e morto pelo regime. Em “A noite escura da alma”, de 2015, o
cineasta lança luz sobre o período da ditadura civil-militar no estado da Bahia a partir de entrevistas
realizadas com ex-presos políticos no Forte do Barbalho, todas gravadas durante o período noturno.
94
Os filmes-documentários que destaco são, respectivamente: “Em busca de Iara” (2013), do diretor
Flávio Frederico; “Marighella” (2012), da diretora Isa Grinspum Ferraz; e “Lamarca” (1994), do
diretor Sérgio Rezende.
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petroquímico ainda na década de 1970. Aliado a isto, foi durante os governos
carlistas, a partir dos anos 1980, que houve o maior número de incêndios em
equipamentos culturais e edifícios de salvaguarda de documentos, como o caso do
incêndio no edifício da Assembleia Legislativa de Salvador (1982), com perda total
de documentos de sua biblioteca e arquivo, e, mais recentemente, a queima de
arquivos do Dops na Base Aérea de Salvador (2004).
O que destaco é que por conta desta continuidade política carlista na região, as
conquistas que foram alcançadas em outros estados, como a liberação dos arquivos
do Dops, nos anos 1990, e a criação de comissões de reparação locais (anos 2000),
não foram realizadas no estado da Bahia. Apenas mais recentemente, com a ascensão
do PT ao governo do estado, é que políticas públicas de memória passaram a fazer
parte da pauta do estado, mesmo que timidamente. Aqui destaco especificamente as
(des)comemorações em torno dos cinquenta anos do golpe civil-militar de 1964 em
Salvador, assim como a instauração da CEV-BA e de comissões municipais e
setoriais que iniciaram o esforço de inscrever os principais eventos ocorridos no
estado e em suas instituições, de recolher documentos pulverizados em distintos
acervos e arquivos pessoais e públicos, e de criar um banco de testemunhos dos
personagens políticos diretamente afetados pelo regime na região.
Destaco que este impulso nas políticas de memória locais foi importante para o
incremento da produção acadêmica da região. A partir da Comissão de Memória e
Verdade Eduardo Collier Filho da Faculdade de Direito da Ufba, presidida pelo Prof.
Dr. Carlos Freitas, a faculdade criou com seus recursos o Memorial da Faculdade de
Direito da Ufba (Memorial FDUFBA95) para abrigar dossiês de alunos e professores
perseguidos no interior da faculdade e pela então reitoria da universidade, assim
como atas de reunião e outros documentos pertinentes ao período. O centro de
memória vem impulsionando pesquisas de graduandos e pós-graduandos acerca do
tema. Da mesma forma, com o fim das atividades da Comissão Milton Santos de
Memória e Verdade da Ufba, os arquivos da reitoria estão em fase de
disponibilização ao público e, através da pró-reitoria de extensão, a universidade
disponibilizou em 2016 verbas para o financiamento de dez projetos de pesquisa
95
Para
mais
informações
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Memorial
FDUFBA,
<http://www.memorialfd.ufba.br/>, acesso em: 21 de março de 2018.
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sobre o tema da repressão na universidade. Destaco, ainda, iniciativas como a da
historiadora e criminologista Cláudia Trindade, de coordenar a construção do Centro
de Documentação da Penitenciária Lemos Brito (CEDPC-PLB), disponibilizando
prontuários, livros de ocorrência diária da prisão (1970-1976) e relatórios de
livramento condicional de prisioneiros políticos que cumpriram suas penas na
Galeria F durante o regime militar.
Estas considerações dizem respeito a um incremento, mesmo que tímido, nas
investigações sobre a temática da ditadura civil-militar na região. No entanto, em
termos da produção acadêmica no estado é preciso pontuar algumas considerações
sobre a construção historiográfica regional em contraste com o panorama nacional
das pesquisas sobre o regime e a ditadura civil-militar. Ou seja, qual o lugar da Bahia
na produção historiográfica nacional?
Estevez e Bandeira (2014) realizaram uma radiografia da produção acadêmica sobre
o regime militar, no período de 1982 a 2013, a partir das publicações mapeadas no
Banco Dissertações e Teses de trinta e quatro programas de pós-graduação
espalhados pelo país. Levando em conta a trajetória temporal do tema, a distribuição
regional das produções, a produção temática e a área disciplinar, chegaram a
conclusões importantes. As autoras mencionam que a história desse período é uma
“arena de disputas não exclusivas ao campo acadêmico, muito menos da disciplina
histórica”, sendo marcada principalmente pela presença de juristas que se envolvem
na construção de políticas públicas sobre o período. Em consonância com a trajetória
da construção de políticas públicas de memória que destaquei no Capítulo 2, também
reforçam que algumas delas foram importantes para impulsionar o número de
pesquisas pelo país, como a abertura dos arquivos do Dops (anos 1990), as
comemorações nacionais em torno dos quarenta anos do golpe civil-militar (2004), a
criação do Memórias Reveladas (2009), a Lei de Acesso à Informação (LAI96)
(2011) e a criação da CNV (2012).
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março de 2018.
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As autoras destacam que os primeiros trabalhos sobre o tema seriam iniciados a
partir dos anos 197097, principalmente, por cientistas políticos e sociólogos, em
escala reduzida e concentrados em programas de pós-graduação de universidades da
região sudeste. O verdadeiro boom do tema dentro dos programas de pós-graduação
foi observado a partir dos anos 2000, onde em menos de uma década a área de
História concentrou a maior parte das teses e dissertações publicadas sobre o tema.
Entretanto, destacam o fato de que a maior produtividade continuou concentrada nos
programas de pós-graduação mais antigos do país, formados nos anos 1970 e 1980,
no eixo sul-sudeste. Segundo Estevez e Bandeira,
Esta tendência traz algumas consequências. Os pólos de pesquisa na área de
História das universidades mais produtivas do país caracterizam-se como
centros irradiadores de interpretações historiográficas para todo o Brasil. Ou
seja, inseridas em um sistema meritocrático, ao integrarem instituições de
maior estrutura e receberem mais verbas das instituições de fomento à
pesquisa, delas consequentemente emanam as principais correntes
historiográficas que serão ensinadas nos cursos de graduação dos menores
centros, onde seu corpo docente apresenta menor ossatura.
Além disso, a máxima “antiguidade é posto” parece ser válida para a
compreensão da lógica que impera no campo acadêmico de maneira geral,
isto é, os programas de pós-graduação mais antigos situados nas maiores
universidades brasileiras, pautam a maioria das discussões travadas pelos
historiadores e cientistas sociais em âmbito nacional. (ESTEVEZ;
BANDEIRA, 2014, p. 125)

Acrescento, ainda, que essas interpretações irradiadoras concentradas no eixo sulsudeste também acabam por ser traduzidas na maior parte dos textos dos relatórios
finais da CNV e das comissões estaduais, municipais e setoriais pelo país. Em
contrapartida, regiões como norte, nordeste e centro-oeste apresentam um número
bastante reduzido de teses e dissertações defendidos, mesmo com a aceleração do
ritmo de produção a partir do programa Reestruturação e Expansão das Universidade
Federais (Reuni98), em 2006.
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As autoras destacam a reforma universitária de 1969 (Lei n. 5.540/68) e a instituição do Decreto
477, de 26 de fevereiro de 1969 (conhecido como o AI das universidades) como consequência do
escasso interesse por temas da história do tempo presente. A reforma “defendeu o fortalecimento do
princípio de autoridade e disciplina nas universidades, bem como privilegiou os aspectos técnico e
administrativos, em detrimento do senso crítico”, já o AI das universidades, que deu início “a uma
onda de demissões e aposentadorias compulsórias” e a expulsão e proibição de estudantes de
“cursarem qualquer outra universidade pelo espaço de três anos”, marcariam o extremo controle do
regime no meio universitário, mesmo após a abertura política. (ESTEVEZ; BANDEIRA, 2014, p. 115)
98
Disponível em: < http://reuni.mec.gov.br/>, Acesso em: 21 de março de 2018.
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Esta discrepância entre as publicações do eixo-sul-sudeste com o restante do país
resulta em uma batalha historiográfica, onde os temas de abrangência nacional como
o golpe de 1964, a luta armada, o funcionamento do aparato repressivo e os temas
vinculados à transição (anistia, constituinte e democracia) sejam pouco explorados
pelos programas fora do eixo sul-sudeste, dando maior ênfase para a história
regional, ou seja, o conhecimento histórico específico de cada espaço geográfico.
O levantamento das dissertações e teses sobre o período ditatorial produzidos pelas
universidades no estado da Bahia realizado para a consultoria, como mencionei,
somavam o número de 36 publicações. As pesquisas estavam concentradas na área
de História, no programa de pós-graduação da Ufba. Os recortes temáticos
concentravam-se em “partidos e organizações políticas”, “igrejas”, “manifestações
culturais

e

artistas

emblemáticos”,

“movimento

estudantil”,

“imprensa”,

“trabalhadores e sindicatos”. Em menor escala, havia trabalhos com temas mais
abrangentes sobre “abertura política”, “aspectos jurídicos e econômicos do regime
militar” e “instituições no contexto ditatorial”.
O destaque para esta discrepância no número de produções distribuídos pelas regiões
brasileiras, assim como de suas construções historiográficas nacionais irradiadoras
para o restante do país, reforçam a ideia de que as políticas públicas de memória
construídas pelo campo mvj tendem a consolidar narrativas mais generalizantes.
Neste sentido, a produção com enfoque regional de estados como a Bahia se mostra
um caminho importante a ser explorado para iluminar as especificidades locais e
produzir análises mais originais sobre o tema (ESTEVEZ; BANDEIRA, 2014, p.
128). Ademais, estas produções regionais são contribuições imprescindíveis para
mapear e informar os lugares de memória da resistência nestas regiões.
Retomando a descrição do conteúdo do relatório final, o mapeamento dos atores
políticos foi realizado a partir dos processos de anistia de requerentes residentes da
Bahia, de acesso facilitado pela Comissão de Anistia, que aguardava a
disponibilização pública de seu acervo com a inauguração do Memorial da Anistia.
Dentro de um universo de 4.394 processos, 3.856 processos constavam como
arquivados e 493 ainda em trâmite de julgamento. Pela impossibilidade de analisar
todo o universo dos processos arquivados, dado o seu volume e a temporalidade da
147

consultoria, optei pela análise de uma amostra de 153 processos arquivados,
sorteados entre os grupos99 relativos à atividade profissional já definidos pelo próprio
processo de arquivamento da Comissão de Anistia.
Dos 153 processos analisados, apenas 79 processos haviam sido julgados e
concedidos a declaração de anistiado(a) - e em quase sua totalidade, reparação
econômica em parcelas únicas ou continuadas. Os processos indeferidos eram
compreendidos como aqueles que não se enquadraram no texto da Lei de Anistia e
que, portanto, não receberam declaração de anistiado político e reparação econômica.
A quase totalidade dos 59 processos indeferidos da amostra estavam relacionados à
falta de comprovação de perseguição política, prerrogativa sine qua non para o
parecer favorável do processo. A partir dos processos deferidos, o relatório apontava
os perfis políticos encontrados:
1)

Militantes de organizações de esquerda - em geral estudantes,
servidores públicos, sindicalistas e profissionais liberais, que tiveram
uma ou diversas passagens pela prisão ao longo do período ditatorial.
Em alguns processos são evidenciados os locais pelos quais passaram –
em geral instalações militares ou policiais, e em menor escala sítios
clandestinos não identificados - onde foram interrogados, torturados e
detidos. Na maior parte dos casos foram instaurados IPMs ou processos
administrativos em suas respectivas instituições de ensino ou trabalho.
Estes processos se caracterizam por uma farta documentação emitida
pela repressão e colhida pelos requerentes para comprovar o
monitoramento e as arbitrariedades que sofreram no período.

2)

Políticos – nesta categoria se encontra a maior parte dos processos
julgados e arquivados pela Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça. O volume é explicado pela natureza dos pedidos, a maior parte
solicitada por vereadores dos municípios do interior da Bahia, que por

99

Os grupos utilizados para a classificação dos processos de anistia arquivados pela Comissão de
Anistia são: 1) Políticos (subgrupos: deputados, prefeitos, prefeitos/vereadores, vereadores, viceprefeito/vereadores, outros); 2) Empresas Públicas e Sociedade Mista (subgrupos: Banco do Brasil,
Camaçari – Pólo Petroquímico, ECT, Embraer, Petrobras, RFFSA, Sindicalistas, Usiminas, outros); 3)
Categorias Profissionais (subgrupos: aeronautas civis, autônomos, comerciantes, do lar, estudantes,
jornalistas, professores, outros); 4) Autarquias e Fundações (subgrupos: Iapetec, Incra, Ipase,
Institutos, outros); 5) Servidores da Administração Direta (subgrupos: DCT, DER, DNER, Ministérios,
outros); 6) Forças Armadas (cabo da Força Aérea, oficial da Marinha, oficial do Exército, praça da
Força Aérea, praça da Marinha, praça do Exército, serviço militar obrigatório, taifeiros da Força
Aérea, outros); 7) Diversos (subgrupos: menor de idade perseguido, sem vínculo laboral declarado,
classificação múltipla); 8) Empresas privadas (subgrupos: bancários, sindicalistas, outros); 9)
Trabalhadores do Mar (subgrupos: portuários, companhia costeira/vereadores, estivadores do Porto de
Santos, estivadores, arsenal da Marinha/vereadores); 10) Polícia (subgrupos: Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal); 11) Camponeses (subgrupos: Trombas de Formoso, Guerrilha do Araguaia); 12)
Forças Auxiliares (subgrupo: Polícia Militar); 13) Grupo dos Onze; e 14) PNA.
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conta dos Atos Institucionais n. 2 (AI-2100) ou n. 7 (AI-7101 ) tiveram
parte ou a totalidade de seus mandatos não remunerados. Sobre a
cassação de políticos no imediato pós-golpe, registramos dois casos de
anistiados selecionados na amostra: Ezequias José de Almeida
Sampaio, que teve seus direitos como suplente da Câmara dos
Vereadores de Santo Antonio de Jesus cassados após sua prisão em
1964; e José Fernandes Pedral Sampaio, preso após o golpe, tendo
seu mandato de prefeito de Vitória da Conquista cassado e seus direitos
políticos suspensos por dez anos.
3)

Sindicalistas – diversos processos revelam a resistência das lutas
sindicais na Bahia. A maior parte dos processos de anistiados desta
categoria se refere a trabalhadores da indústria petroquímica que
orbitava no Pólo Petroquímico de Camaçari. Petroleiros ou contratados
de empresas prestadoras de serviços, os requerentes foram perseguidos
pelas suas filiações e atuações nos sindicatos da classe, desde o
imediato pós-golpe, passando pela rearticulação dos sindicatos pelo
PCB em meados da década de 1970, até a conhecida greve de 1985, que
paralisou e ocupou o Pólo Petroquímico de Camaçari. Com incidência
menor, a amostra também revela processos de anistiados perseguidos
por suas vinculações com sindicatos dos trabalhadores rurais, de
professores secundaristas e universitários, de funcionários dos Correios
e Telégrafos, de trabalhadores portuários, entre outros, que reforçam a
importância das lutas dos trabalhadores e do movimento sindical no
estado, além de confirmar o monitoramento e aparelhamento sindical ao
longo do período de repressão.

4)

Forças Militares e Policiais - alguns processos mostram como cabos e
praças da Marinha do Brasil foram desligados de suas respectivas
instituições, logo após o golpe de 1964, por estarem vinculados à
Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil (AMFNB) e
participarem da Assembleia dos Marinheiros no Palácio dos
Metalúrgicos, no Estado da Guanabara. Das demais forças militares,
registramos apenas um processo referente ao aeronauta Oscar Mercês
expulso da Força Aérea Brasileira, logo após o golpe de 1964, e o
patrulheiro rodoviário federal Edvaldo de Oliveira Santos, também
perseguido no imediato pós-golpe por conta de sua militância no
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e por sua tentativa de criar uma
entidade de representação classista. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA;
PNUD, 2015, p. 19-20)

Em relação ao mapeamento dos arquivos que poderiam dar suporte historiográfico à
construção de um futuro projeto museológico e de exposições temáticas, o relatório
indicou os acervos do Brasil Nunca Mais Digit@l, da CNV, da CEMDP, da
Comissão Milton Santos de Memória e Verdade da Ufba, da Sub-Comissão da
Verdade de Feira de Santana, da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa da
100

O AI-2, de 27 de outubro de 1965, estabeleceu em seu artigo 10 que os vereadores não poderiam
receber qualquer tipo de remuneração.
101
O AI-7, de 26 de fevereiro de 1969, determinou o fim dos subsídios para membros de câmaras de
vereadores em municípios com menos de duzentos mil habitantes.
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Bahia, da Comissão da Verdade Eduardo Collier Filho da Faculdade de Direito da
Ufba e da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Em
relação aos acervos que poderiam integrar os arquivos do futuro Memorial da
Resistência da Bahia, a indicação era pela doação dos acervos do GTNM-BA e da
CEV-BA102, onde a salvaguarda pelo Memorial poderia organizar, acondicionar e
tornar público os documentos que até então ocupavam caixas e prateleiras sem
recursos para um tratamento arquivístico adequado.
A descrição do conteúdo do relatório aponta para um objetivo bem claro da
consultoria. Com a impossibilidade de contratação de uma equipe de especialistas
que promovessem de forma integrada e coletiva um plano museológico para o
Memorial, a consultoria permitia avançar na etapa de enquadramento da memória
(Pollak, 1989), etapa importante para alimentar as linhas narrativas e de ação do bem
cultural, que havia sido internalizada pelo GT Memorial a partir do contato com os
agentes de memória que promoveram a construção do Memorial da Resistência de
São Paulo. Porém, outro objetivo subjazia a forma como foi realizado o
enquadramento. O mapeamento de um perfil político a partir dos processos
viabilizados pela Comissão de Anistia, ao mesmo tempo que valorizava o futuro
arquivo do Memorial da Anistia, supria uma lacuna importante do processo
transicional do estado da Bahia.
Como afirma Rousso (1996), todo arquivo é indício de uma falta pela própria
finalidade com que são produzidos pelas suas instituições promotoras. Uma vez
identificados e recolhidos aos arquivos, os documentos acabam por apresentar
lacunas, que no caso dos processos de anistia poderiam ser descritos pelo próprio
eixo laboral que estrutura o processo de reparação, pelo fato de que os processos são
abertos pela vontade do atingido (ou seja, muitos perseguidos políticos podem não ter
entrado com o pedido de anistia) e pela necessidade de comprovação documental de
perseguição política. Neste sentido, pela conjuntura política baiana de sucessivos
governos carlistas, o arquivo do Dops do estado nunca foi localizado e tornado
102

Apesar da consultoria ter indicado o Memorial da Resistência da Bahia como possível lugar de
guarda do acervo produzido pela CEV-BA, saliento que os documentos produzidos pelas comissões
estaduais devem ser entregues aos arquivos públicos de seus respectivos estados, levando em conta
que são estes arquivos que possuem equipe técnica especializada para dar o devido tratamento aos
acervos, assim como representam o lugar de memória de salvaguarda dos documentos oficiais
produzidos por cada região.
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público, assim como não foi instaurada uma comissão de reparação local, como
realizado por alguns estados brasileiros no início dos anos 2000 (Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná e Pernambuco são alguns exemplos). Portanto, estes documentos
puderam ser recolhidos por todos os requerentes, visto a questão que se coloca à
ausência de arquivos importantes, como o do Dops local? As classes sociais mais
altas teriam entrado com maior número de pedidos de anistia do que classes mais
pobres, tendo em vista questões de informação e de trato com uma linguagem
jurídica? Por sua abordagem laboral, estariam incluídos personagens considerados
como “resistentes” ao regime, como artistas, jornalistas, familiares e rede de
apoiadores na luta pelo o retorno à democracia?
Estas perguntas, que também estavam refletidas no relatório, são importantes para
compreender que o universo de atores políticos reconhecidos pelo Estado através da
anistia, inevitavelmente excluía uma rede mais extensa de vítimas e mesmo de
personagens e grupos associados a uma noção mais ampla de “resistência à ditadura”,
para além da noção contida nas políticas de reparação. Neste sentido, a recomendação
do relatório era de que o Memorial investisse na constituição de um arquivo oral,
integrado com linhas de pesquisas de universidades, para através da construção de
um sociograma mapear nomes de outros atores citados nos processos de anistia,
compondo uma rede de co-citação. Este mesmo sociograma sugerido no relatório,
poderia ser construído a partir de entrevistas de história oral – a exemplo do projeto
realizado pelo projeto Marcas da Memória, financiado pela Comissão de Anistia –
onde a própria narrativa dos anistiados indicaria os atores políticos com quem
compartilharam experiências.
A apresentação da metodologia e do conteúdo consolidado pela consultoria gerou
alguns impactos imediatos. Joviniano Neto, presidente da CEV-BA e do GTNM-BA,
que mediava a mesa de minha apresentação, pediu a solicitação de uma cópia do
relatório, principalmente pelas informações que haviam sido publicadas a partir dos
processos de anistia. O presidente da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos
do Sistema Petrobras de Salvador (Abraspet) me abordou na sequência da
apresentação solicitando que eu, como pesquisadora-consultora “da Comissão de
Anistia”, pudesse interceder no avanço de julgamentos de processos referentes a
trabalhadores desligados da Petrobras pela participação em greves no Pólo
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Petroquímico de Camaçari pós-promulgação da constituinte de 1988 (período não
coberto pela Lei de Anistia).
O Prof. Dr. Carlos Freitas, presidente da Comissão da Verdade Eduardo Collier Filho
da Faculdade de Direito da Ufba, também solicitou uma cópia do relatório. Carlos
Freitas relatou a dificuldade encontrada durante os trabalhos da comissão,
principalmente em relação à sistematização de fontes e bibliografia sobre o regime
militar na Bahia, que se encontravam pulverizadas. Carlos Freitas ainda destacaria
seu interesse pelo acúmulo de experiência do GT Memorial relatado no relatório, pois
estava em vias de construir o Memorial da Faculdade de Direito da Ufba, local de
guarda e de produção de pesquisas referentes aos dossiês dos alunos perseguidos no
interior da instituição.
O esforço do GT Memorial no processo de construção de memorias na Bahia seria
incorporado e atualizado no relatório parcial da CEV-BA (2014). A publicação do
relatório parcial, atualizada no segundo semestre de 2015, incorporou em suas
recomendações a implantação de uma “rede de espaços de memória”, ancorados no
conteúdo do relatório da consultoria.
A implantação, na Bahia, de rede de espaços de memória da repressão e de
resistência à Ditadura Militar. As bases iniciais desta rede já estão lançadas.
Inclui o “Memorial da Resistência” (originalmente “Memorial da
Resistência Carlos Marighella”) no Pelourinho, para o qual já existe projeto,
imóveis cedidos em comodato pelo IPAC para o GTNM-BA (Grupo Tortura
Nunca Mais - Bahia) e ainda a consolidação do Centro de Memória Carlos
Marighella na Baixa dos Sapateiros.
O Forte do Barbalho, principal centro de tortura, já foi sinalizado com a
aposição de placas indicativas, por iniciativa do CBV – Comitê Baiano pela
Verdade e SECULT – Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, para evento
realizado no dia 1o de abril de 2014. Esta destinação, por ação desenvolvida
pela CEV, já foi incluída no convênio realizado entre a SPU – Secretaria de
Planejamento da União e a SECULT. A casa onde morou Carlos Marighella,
nas proximidades da Baixa dos Sapateiros, já foi objeto de pedido para nela
ser estabelecido um memorial específico. Nesta rede podem se articular
outros memoriais e espaços, como o existente em Brotas de Macaúbas
(relembra Carlos Lamarca e camponeses perseguidos na região) e espaços
de memória existentes em sindicatos e organizações da sociedade civil.
(COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE DA BAHIA, 2014)
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No Capítulo 4, portanto, busco analisar como a retórica da resistência é mobilizada
na idealização de uma Rede de Memoriais da Bahia, proposta pelo GT Memorial.
Para isto, descrevo os lugares de memória da resistência mobilizados para integrar
esta rede, as narrativas em torno da construção de memoriais nestes espaços pelos
agentes de memória e, principalmente, as disputas e assimetrias entre os projetos que
supostamente integrariam a Rede de Memoriais da Bahia.
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Capítulo 4 – A Retórica da resistência na “Rede de Memoriais da Bahia”
No capítulo anterior destaquei o papel da Comissão de Anistia na construção de
políticas públicas de memória. Pontuei as suas principais ações para o
aprofundamento da justiça de transição no Brasil, que incluíam de forma mais ampla
medidas de reparação simbólica. Parte destas medidas foram viabilizadas através de
editais públicos, fruto do convênio assinado com o Pnud. O edital específico que
viabilizou minha atuação como pesquisadora-consultora em Salvador tinha como
objetivo dar suporte ao GT Memorial que, desde 2013, já havia iniciado o processo
de construção do Memorial da Resistência da Bahia.
Na descrição do processo seletivo para a consultoria enfatizei a minha dupla inserção
no campo. Minha estadia em Salvador, de maio a agosto de 2015, estava diretamente
vinculada com a entrega de resultados, formalizada em relatórios, onde constasse o
mapeamento do perfil dos atores políticos baianos, dos lugares de memória
“passíveis de memorialização”103, da indicação de arquivos e acervos que pudessem
contribuir com informações ou serem salvaguardados no memorial e da construção
de um texto argumentativo que viabilizasse/justificasse a construção da Rede de
Memoriais da Bahia. Por outro lado, a minha inserção neste universo de projetos e
processos, permitiu-me observar as disputas e negociações no interior do campo mvj
baiano e sua interlocução com agentes e órgãos estatais, para refletir sobre o alcance
e os agenciamentos em torno das políticas públicas de memória.
No capítulo anterior também discorri sobre o conteúdo do relatório final. A pesquisa
historiográfica tinha a função de iniciar um enquadramento da memória do período
ditatorial na Bahia, como forma de alimentar etapas posteriores da construção do
memorial, principalmente na viabilização de um plano museológico, onde
periodizações, eixos temáticos e linhas narrativas seriam definidas. Entretanto,
salientei que a divulgação pública do relatório final, incluído nas atividades
comemorativas da Semana da Anistia, teve rebatimentos diversos. A sistematização e
o acesso a novos dados (processos de anistia), assim como a divulgação da
103

A expressão “passíveis de memorialização” era utilizada tanto pelos membros do GT Memorial
quanto pelos membros da Comissão de Anistia. A expressão se referia às edificações onde havia
mobilização de projetos para a construção de memoriais.
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experiência acumulada pelo GT Memorial no processo da construção de lugares de
memória da resistência, foram mobilizados pelo campo mvj (destacando-se a CEVBA e a Faculdade de Direito da Ufba) para aprofundar suas investigações e
pesquisas.
Neste capítulo busco aprofundar o debate em torno da construção da Rede de
Memoriais da Bahia. A ideia da construção de uma rede de memoriais estava
prevista na descrição do conteúdo dos produtos exigidos pela consultoria. No
documento (Termo de Referência n.140660) estava descrito que o mapeamento dos
lugares de memória da resistência na Bahia tinha como objetivo identificar aqueles
que fossem “passíveis de memorialização”, pré-requisito para que integrassem a
Rede de Memoriais da Bahia (âmbito regional). Esta rede regional de memoriais
estaria submetida a uma rede nacional, liderada pelo Memorial da Anistia ainda em
construção.
A princípio a ideia de construir uma Rede de Memoriais da Bahia parecia apenas
plasmar iniciativas internacionais, como a Reslac e a International Coalition of Sites
of Memory. Ambas formadas com o intuito de congregar memoriais e organizações
sociais promotoras de ações voltadas para a memória de passados traumáticos e/ou
conflitivos e para a pedagogia dos direitos humanos. Neste sentido, o entendimento
do que seria a Rede de Memoriais da Bahia pelos agentes de memória baianos, pela
Comissão de Anistia e pelo Pnud se aproximaria da definição de Barel e Cauquelin
(1993)

elaborado

para

compreender

as

configurações

comunicacionais

e

informacionais da sociedade contemporânea. Segundo os autores,
(…) a rede seria ao mesmo tempo uma técnica do espírito e de arranjo do
território: modo de pensamento e de esquadrejamento, estabelece elo entre
dois lugares, sejam eles inscritos em processos conceituais ou em espaço
material. Nessas duas vertentes, a rede mobiliza uma simbologia comum da
circulação e da ligação. (BAREL; CAUQUELIN, 1993, p. 274)

Regina Marteleto (2007), ao propor uma discussão sobre informação, rede e redes
sociais, também acrescenta à ideia de rede - enquanto circulação e ligação – a
questão da conectividade. Ou seja, identifica que no atual cenário de produção do
conhecimento raramente seus produtores trabalham isoladamente, inserindo-se em
amplas redes de laboratórios, universidades, organismos nacionais e internacionais,
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dentre outras mediações. Neste sentido, a pesquisadora afirma que as “redes”
parecem ser mais “performáticas para as tentativas modernas de organização e
sistematização, tanto material quanto cognitiva dos saberes”. (MARTELETO, 2007)
A proposta da Rede de Memoriais da Bahia tinha como justificativa formal
estabelecer um elo entre a experiência acumulada pelo GT Memorial na construção
do Memorial da Resistência da Bahia e os demais processos de construção de
lugares de memória da resistência no estado. Desta forma, o Memorial da
Resistência da Bahia seria um ponto nodal central de integração com as demais
iniciativas em curso na região, fortalecendo e impulsionando ações programáticas
para a consolidação destes espaços, promovendo troca de conhecimento e
experiências, e superando dificuldades de caráter político, historiográfico e
administrativo. Outro argumento para a criação da rede ancorava-se no processo de
“interiorização” de políticas de memória no estado, apoiando iniciativas similares em
regiões do interior do estado da Bahia, ainda pouco abordadas e problematizadas
pela historiografia.
Um ponto importante a ser destacado é que, assim como os memoriais baianos, a
Rede de Memoriais da Bahia somente existia enquanto projeto. Portanto, por que
projetar uma Rede de Memoriais da Bahia sem a institucionalização formal destes
bens culturais? O que ficava evidente a partir da observação no campo era que a rede
tentava dar conta de algumas assimetrias. Em primeiro lugar, ao se vincular ao futuro
Memorial da Anistia, suas iniciativas teriam apoio no âmbito federal, podendo
articular investimentos, abertura de editais e suporte técnico especializado. Além
disso, a rede mobilizava a retórica da resistência, via Comissão de Anistia,
respaldando o discurso dos agentes de memória baianos nas tratativas com o governo
local para a indicação de tombamento de edifícios, alocação de recursos, etc.
De maneira implícita, o projeto da rede refletia o voluntarismo de Carlinhos.
Coordenador do GT Memorial, Carlinhos compreendia que havia três projetos de
construção de memoriais em disputa: a Casa Marighella, o Forte do Barbalho e o
Memorial da Resistência da Bahia. A mobilização em torno da transformação destes
espaços em memoriais tinha dinâmicas e efeitos diferentes. Ou seja, cada lugar de
memória demandado estava circunscrito a grupos com número reduzido de pessoas,
156

com propostas diversas e iniciadas em temporalidades distintas. Em resumo, cada
uma destas mobilizações configurava um processo, com sentidos, objetivos e
estratégias assimétricas. Consequentemente, essas assimetrias transfiguravam-se em
disputas no momento em que o GT Memorial passava a ter dificuldades em avançar
nas tratativas com o governo local (Ipac, SecultBA ) pela liberação de verbas para as
etapas pendentes da construção do Memorial (plano museológico, projeto
arquitetônico, obras, compra de materiais, etc.).
O projeto da Rede de Memoriais da Bahia traduzia a estratégia de Carlinhos de
reunir as demandas concorrentes. Os grupos que impulsionavam as demandas pela
construção dos lugares de memória da resistência - Forte do Barbalho, Casa
Marighella e Memorial da Resistência da Bahia – eram formados por um número
reduzido de pessoas que, em sua maioria, participaram ativamente de diversas
mobilizações coletivas desde o enfraquecimento do regime militar, como a luta pela
anistia, pela constituinte e pelo direito à memória, verdade e justiça. Na Bahia, o
GTNM-BA foi o organismo que reuniu ex-presos políticos e familiares de mortos e
desaparecidos, tendo protagonismo no campo mvj baiano e nacional. Em seus
quadros também constavam atores políticos com múltiplas vinculações, atuando
principalmente na Comissão de Anistia, na CEMDP, nas Comissões da Verdade
Estaduais e Setoriais da Bahia, nas organizações em prol dos direitos humanos, além
de suas atuações no ensino superior e no poder público municipal, estadual e federal,
seja como servidores concursados ou nomeados.
A proposta de Carlinhos e do GT Memorial tinha como objetivo, portanto, fortalecer
a luta em torno da construção dos memoriais no estado e, principalmente, tentar
estabelecer alguns pontos consensuais entre as demandas concorrentes. A Rede,
enquanto forma legitimada de troca de conhecimento, experiências e espaço de
criação e promoção de ações voltadas para o direito à memória e à verdade, seria um
mecanismo para a promoção e visibilidade da retórica da resistência, contribuindo
para ações mais performáticas na negociação direta com o governo do estado e a
sociedade. Em termos de gestão, a centralidade do Memorial da Resistência da Bahia
como ponto nodal (de convergência), indicava a continuidade da experiência
acumulada pelo GT Memorial, que seria redirecionado para os quadros
administrativos e consultivos da rede.
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Na trajetória do GT Memorial, a sua formalização decretada pelo governo do estado
e sua constituição a partir de membros da militância com vínculos institucionais
vinha intervindo de forma positiva nas posturas do Ipac e a SecultBA em relação à
criação e construção de um memorial sobre a resistência à ditadura na região.
Destaco que o acúmulo de conhecimento ao longo do processo de formação do GT
foi fundamental para a compreensão de que era preciso aliar conceitos
historiográficos às demandas presentes pela consolidação e promoção de valores
ligados aos direitos humanos e à democracia.
Por fim, a proposta da rede mobilizava também a ideia de construção de uma
“geografia da memória” (SHAFIR; JORDÁN, 2011). Como os memoriais pleiteados
estavam inseridos na região central da capital baiana, permitiria a construção de um
itinerário da resistência, adicionando outros lugares de memória da resistência ao
percurso. A proposta estaria afinada com iniciativas conduzidas em outros países,
como o Percurso da Perseguição e Resistência104 (Amsterdã) e o Cartografias da
Ditadura105 (Rio de Janeiro).
Carrillo (2009) afirma que o papel da cultura nas transições é central na constituição
dos regimes democráticos a longo prazo. Em países como o Brasil, onde a sociedade
necessita de longas temporalidades para rever o seu passado e ainda não tem
internalizado a prática do exercício de direitos fundamentais, a cultura se mostra um
campo estratégico para a reprodução social, através da mobilização de recursos
simbólicos. De forma complementar, Collins e Hite (2013) afirmam que as
iniciativas cidadãs que demandam a construção de memoriais têm como objetivo pôr
fim ao silêncio e à ambiguidade, reconhecendo a dor das vítimas de passados
políticos traumáticos, assolados pelos conflitos. Não resta dúvida de que para a
consolidação de projetos de memoriais é indispensável essa “pressão persistente
104

O livreto Persecution and resistance in Amsterdam propõem uma caminhada desde a Casa de Anne
Frank até o Museu da Resistência holandês. Vendido por cinquenta centavos de euro nas lojas dos
bens culturais citados anteriormente, sua proposta é de indicar um itinerário para visitantes de forma a
conhecer as marcas deixadas pela Segunda Guerra Mundial, assim como marcadores de outras formas
de resistência, inscritas nas ruas de Amsterdã.
105
O website Catografias da Ditadura é uma iniciativa de pesquisadores do Instituto de Estudos da
Religião (Iser), que criaram um mapeamento colaborativo e online dos lugares de memória da
resistência no Rio de Janeiro. Disponível em: < http://www.cartografiasdaditadura.org.br/>. Acesso
em: 25 de março de 2018.
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‘vinda de baixo’” (COLINS; HITE, 2013, p. 162), sendo o motor que propulsiona
uma reação oficial. As autoras salientam ainda que, como medida reparatória, é
importante para os agentes de memória que a construção dos mesmos seja
viabilizada pelo Estado, como forma institucionalizada de perdão pelos crimes
cometidos no passado.
Neste sentido, mais uma vez recorro à Edkins (2003), quando menciona a
temporalidade newtoniana do tempo para o Estado versus o tempo circunscrito às
experiências dolorosas das vítimas. Isto é, se a Rede de Memoriais da Bahia se
projetava adotando o discurso da retórica da resistência, mobilizando argumentos
como “luta pela democracia”, “pedagogia dos direitos humanos” e “direito à
resistência”, em seu interior estavam em disputa representações como “o maior
centro de tortura da Bahia” (Forte do Barbalho), “a casa onde Marighella viveu e
iniciou sua militância” (Casa Marighella) e “o memorial de todos os baianos”
(Memorial da Resistência da Bahia), cada qual motivado pela identificação de seus
agentes com suas experiências e filiações do passado.
O objetivo deste capítulo é compreender a trajetória destes três processos de
construção de memoriais na Bahia: a Casa Marighella (item 4.1), o Forte do
Barbalho (item 4.2) e o Memorial da Resistência da Bahia (item 4.3). Busco
descrever e identificar os agentes envolvidos no processo e sua rede de apoiadores,
assim como as formas pelas quais mobilizaram a retórica da resistência a partir de
negociações com o governo do estado (Ipac e Secult) e, em menor escala, com o
governo federal (Comissão de Anistia). Quais as diferentes concepções de memória
mobilizada s nos pedidos de tombamento destes espaços? De que forma foram
construídas suas mobilizações, reivindicações e projetos? Estas são algumas das
perguntas que norteiam as descrições dos lugares de memória da resistência a
seguir.

4.1 A Casa Marighella
Durante o período em que estive na Bahia, Carlinhos havia me passado o contato de
jornalistas, militantes, políticos e arquitetos que poderiam me ajudar a colher
informações sobre os lugares de memória da resistência que deveriam integrar a
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Rede de Memoriais da Bahia. Nesta mesma ocasião, após reunião com Rosane
(Comissão de Anistia) e os membros do GT Memorial, fizemos um percurso para
conhecer as três edificações em Salvador. A Casa Marighella (Figura 4), localizada
na rua Barão do Desterro, na Baixa dos Sapateiros, em Salvador, encontrava-se
abandonada e em ruínas.

Figura 4 – Vista panorâmica da antiga casa da família Marighella e do entorno na Baixa dos Sapateiros
(2015)
Fonte: arquivo particular da autora, 2015.

Em sua tese de doutorado, Milton Santos (2012) realizou um estudo de geografia
urbana sobre o centro da cidade de Salvador, levando em consideração como as áreas
da região central haviam sido povoadas e conformadas desde a fundação da cidade. A
Baixa dos Sapateiros, explicou o autor, foi o primeiro vale a ser ocupado, por volta de
1835, figurando uma zona de concentração de drenagem que explicaria a sua função
inicial, nos séculos XVI e XVII, de defesa da cidade (por ser um fosso entre a
primeira linha de colinas da cidade), de escoamento de esgoto de águas usadas e de
cultivo de frutas e legumes para o abastecimento da cidade. Posteriormente, com as
primeiras obras de drenagem na primeira metade do século XIX, conformou-se como
um bairro residencial de classe média e pobre, onde sua principal via, a Rua J. J.
Seabra, servia de artéria principal dos transportes coletivos que levavam passageiros
do centro aos bairros populares, além de concentrar o comércio varejista de pequeno
e médio porte como atividade principal. Ao descrever o bairro, Santos afirma que

[...] a maior parte do comércio da rua é constituído por um comércio pobre,
de segunda necessidade. Não há joalherias, casas de discos, salões de chá, os
cafés são em número reduzido. Também não há escritórios de advogados; os
médicos e os dentistas são raros. Não há empresas mobiliárias, nem agências
de turismo. Enfim, não há grandes magazines, mas apenas lojas, algumas de
importância, mas a maior parte pequenas e médias.
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[...] O comércio de rua é igualmente animado, representado por camelôs, por
mulheres que vendem comidas nas esquinas, pelos meninos que oferecem
cigarros a retalho etc.
[...] Nesse mesmo bairro, encontramos também vários restaurantes “fregemoscas” que servem refeições ligeiras de meio-dia aos operários.
[...] O comércio atraiu para a Baixa dos Sapateiros e redondezas uma outra
atividade: a indústria. Na verdade, o que existe é menos uma atividade
propriamente industrial que uma atividade artesanal, instalada sobre a
própria rua e nas velhas casas das ruas transversais, onde se aproveita de
espaços maiores e de aluguéis mais baixos.
[...] A Baixa dos Sapateiros continua sendo ainda uma rua residencial. Sem
falar nos becos e transversais, essa função residual é bem evidente nas
extremidades da própria rua. Mas, não tendo sido construída sobre toda a
largura do vale, o espaço que resta por detrás das lojas foi ocupado por
vários becos, formados de casinhas “parede-meia”, onde mora gente pobre.
(SANTOS, 2012, p. 175-185)

Apesar da data da edição da obra de Milton Santos ser do ano de 2012, a primeira
edição da obra é de 1959. No entanto, a análise da configuração do bairro pelo autor
não se distancia da realidade atual do bairro. A rua J. J. Seabra continua sendo uma
via de ligação entre os bairros periféricos e o centro da cidade, assim como
predomina a atividade comercial varejista de pequeno e médio porte. Pela sua
proximidade com os bairros do centro (Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo,
Barroquinha) e com os bairros de colina que avançam no sentido do Dique do Tororó
(Nazaré, Barbalho), apresenta uma circulação intensa de trabalhadores durante o dia.
À noite, pela natureza residencial das ruas adjacentes, travessas e becos, há um
esvaziamento e quase nenhuma atividade noturna.
Foi neste bairro popular que Carlos Marighella viveu com sua família entre as
décadas de 1910 e 1930, até completar 24 anos de idade. Durante a breve visita que
fiz à parte exterior da casa, Carlinhos comentava que a casa representava os anos
formativos de Marighella, antes de sua militância mais amplamente conhecida
durante a ditadura civil-militar. Acrescentou também que seria importante conversar
com o biógrafo de Marighella, o jornalista Mário Magalhães que, além de ter tido
acesso ao acervo pessoal da família, havia feito entrevistas com seus familiares e uma
pesquisa aprofundada em arquivos.
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Antes de telefonar para Mário Magalhães, fiz um breve apanhado da intensa trajetória
política de Carlos Marighella. Neste sentido, a passagem do texto da historiadora
Denise Rollemberg (2007) sintetiza o perfil biográfico de Marighella como uma
história de vida marcada pelo contexto do que foi o próprio século XX.
Marighella tornou-se militante do Partido Comunista aos dezoito anos.
Viveu um século marcado pelo confronto socialismo e capitalismo, pelos
fascismos e nazismo, a ditadura Vargas, o stalinismo, a II Guerra Mundial, a
vitória de Stalin sobre Hitler, a redemocratização do país no pós-45, os
dilemas do PCB, a Guerra Fria, as lutas de libertação nacional no mundo, o
governo Dutra, a Revolução Chinesa, o imperialismo norte-americano, a
ofensiva do Tet, no Vietnã, os Anos JK, a Revolução Cubana, as lutas pelas
reformas de base no governo Goulart, o golpe, o AI-5, as guerrilhas latinoamericanas, a luta armada no Brasil. Fazer um perfil biográfico de
Marighella é percorrer o século, acompanhar seus embates, suas realizações,
às vezes grandiosas, às vezes miseráveis. Uma história de vida traçada no
traço da história do século XX. (ROLLEMBERG, 2007, p. 1)

Em nossa conversa, por telefone, Mário Magalhães ressaltou a importância do
tombamento da casa para a construção do memorial e que me forneceria todos os
documentos e comprovações necessárias. De fato, dias depois, Mário me
encaminharia e-mails com trechos de entrevistas que realizou com uma das irmãs de
Marighella, Tereza Marighella, e com Yvonildes e Yvone, filhas de dona Mocinha,
senhora que viveu com a família Marighella. Nos trechos de entrevistas constavam
descrições de como era a casa fisicamente, o que havia no entorno, etc. Além disso,
havia uma cópia de um anúncio da Oficina Mecânica de Augusto Marighella, pai de
Carlos Marighella, comprovando o endereço.
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Figura 5 – Anúncio da Oficina Mecânica de Augusto Marighella indicando sua localização na Rua
Barão do Desterro n. 8 (atualmente n. 3 e 5).
Fonte: Acervo Mário Magalhães

Durante o telefonema, Mário destacava a importância da construção do memorial na
antiga casa da família Marighella pois, como biógrafo, acreditava que a relação de
Marighella com a Bahia em seus “anos formativos” merecia destaque. Segundo ele,
compreender “o guerrilheiro” só era possível a partir desta genealogia, onde se
evidenciava sua ascendência negra e italiana, a sua formação no Ginásio da Bahia
(Colégio Central) com demais quadros do Partido Comunista, sua aptidão para
escrever versos e poesias, seu ingresso no curso de engenharia da Escola Politécnica,
seu ingresso no PCB, a perseguição sofrida por Juracy Magalhães e assim por diante.
Carlos Marighella (1911-1969) foi um dos quadros mais importantes do PCB, sendo
eleito deputado constituinte pela Bahia em 1946, e dirigente fundador do grupo
armado ALN, uma das principais organizações que lutaram contra a ditadura civilmilitar no Brasil. Foi perseguido pelos seus ideais políticos durante o Estado Novo e
pelo segundo governo de Getúlio Vargas. Viveu na clandestinidade por vinte anos e
foi assassinado com um tiro à queima-roupa em emboscada numa rua de São Paulo
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por agentes da Deops/SP em 4 de novembro de 1969, que o consideravam inimigo
público número 1 do Estado autoritário.
A figura política de Marighella talvez seja a de maior ressonância simbólica nas
memórias da esquerda brasileira. A sua força mobilizadora não se circunscreve
apenas à militância se observarmos as inúmeras iniciativas que reverenciam sua
imagem, seu nome, sua trajetória e seus ideais. Para citar apenas alguns exemplos,
podemos mencionar a repercussão de vendas da premiada biografia Marighella – o
guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães; a produção de filmes que
narram sua trajetória de vida e militância política, como Marighella (Isa Grinspum
Ferraz, 2012), Marighella – retrato falado de um guerrilheiro (Silvio Tendler, 2001),
Batismo de Sangue (Helvécio Ratton, 2007), incluindo a produção de Wagner Moura
e da O2 Filmes, que iniciou a filmagem de um longa-metragem baseado na biografia
de Marighella em 2017; e as canções feitas em sua homenagem como Mil faces de
um homem leal, da banda Racionais MC’s, e Um Comunista, de Caetano Veloso.
Marighella também figura em uma diversidade de iniciativas de memória e
homenagens, como inscrições em muros de diversas cidades, nomes de logradouros,
nome de escola, broches de campanha de partidos políticos, dentre outros.
A memória construída em torno de Marighella, entretanto, tenciona duas imagens.
Se, por um lado, a esquerda brasileira o associa à imagem de herói, mártir, justiceiro,
libertador; as imagens de terrorista, subversivo, inimigo, traidor e mau brasileiro
propagadas pelo regime militar ainda encontram eco quando reificadas em discursos
políticos na atualidade. Segundo Rollemberg (2007), é importante compreender como
a memória de Marighella vem sendo construída dentro desta dicotomia, “amado” pela
esquerda e “repudiado” pela direita. A autora destaca que,
Nesta mudança, podemos compreender muito da sociedade brasileira, seus
valores e referências, rompendo com essa dicotomia opressores e oprimidos
que as esconde, as dissolve. Podemos refletir por que as esquerdas querem
heróis e lendas; por que insistem na tese da resistência da sociedade à
ditadura, aos seus princípios e práticas; por que têm negado o conhecimento
da realidade. (ROLLEMBERG, 2007, p. 14)

Rolemberg destaca ainda que a memória de Marighella continua ausente dos lugares
de memória, porque sua vida e morte permanecem à margem. A publicação de seu
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artigo, no entanto, data de 2007. Dois anos depois, em 2009, aconteceriam diversas
homenagens à Carlos Marighella pelos quarenta anos de seu assassinato que
impulsionaram uma reivindicação mais organizada pela construção de seus lugares de
memória, com destaque para a construção do memorial na Bahia.
Durante a consultoria também tive contato com o arquiteto Marcelo Ferraz. Ao me
passar o contato de Marcelo, Carlinhos havia mencionado que este era um dos
“marighellistas” que conformavam a rede de apoio106 ao projeto do memorial. A
construção do memorial era uma reivindicação antiga da família de Carlos Marighella
e de sua rede de apoiadores que, em 2011, formalizaram suas demandas através da
campanha Pró-Memorial Marighella Vive. Segundo Marcelo, a campanha consistiu
na reunião de um acervo com fotografias, documentos e escritos do guerrilheiro que
foi exposto, em 2011, durante a solenidade do julgamento da anistia post mortem do
mesmo, em Salvador. Na ocasião, durante a solenidade que constou de um pedido de
perdão oficial do Estado pelo assassinato do mesmo, Carlinhos e a rede de apoiadores
demandaram do governador Jacques Wagner a construção de um memorial dedicado
à Marighella. O governador, na ocasião, prometeu a cessão de um espaço para
construir um memorial para “todos os baianos” que resistiram à ditadura civil-militar,
onde Marighella seria homenageado através do nome dado ao espaço “Memorial da
Resistência da Bahia – Marighella”.
Os detalhes da negociação em torno do Memorial da Resistência da Bahia
apresentarei mais a frente, ao detalhar o processo de cessão das casas do Pelourinho
pelo governo do estado. Entretanto, o que quero salientar é que Carlinhos e a rede de
apoiadores não desistiram de ocupar a casa em que Marighella viveu com sua família
na Baixa dos Sapateiros. Marcelo Ferraz confirmava que já havia feito medições no
local e que o projeto do memorial já tinha sido executado por ele. Durante o
processo, Marcelo também redigiu uma carta à diretora-geral do Ipac, em 23 de maio
de 2013, pedindo a abertura do processo de tombamento pelo estado. A retórica
construída na carta argumentava que diversos ícones já haviam sido representados a
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Aqui cito o nome de alguns dos nomes que compõem a rede de apoiadores, mencionado por
Carlinhos: Maria Marighella (neta), Clara Charf (esposa), Carlos Fayal, Aton Fon, Yara Xavier, Rose
Nogueira, Luis Contreras, João Stedile, Mário Magalhães, Marcelo Ferraz, Emiliano José, Danilo
Barreto e Paulo Vannuchi.
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partir de suas antigas moradias e que, no caso da casa de Marighella, representava os
seus anos formativos. Abaixo, transcrevo na íntegra o conteúdo do documento.
Um dos pontos turísticos de maior visitação de Praga é a casa onde viveu
Franz Kafka; quem vai a cidade do México, não deixa de visitar a casa onde
viveu Frida Khalo; em Berlim, a casa onde viveu Bertold Brecht e ponto de
peregrinação internacional; em Cuba, a casa onde viveu Bola de Nieve, em
Guanabacoa, atrai turistas mesmo não sendo um centro de visitação (e apesar
de seu abandono). Parece que estar nesses lugares nos faz mais próximos
daqueles ícones que amamos e respeitamos. Torna-os mais humanos.
Mas vamos falar do Brasil. Aqui, o nome de Carlos Marighella finalmente
está sendo resgatado das brumas para ocupar um importante lugar no panteão
dos brasileiros que lutaram por um país melhor e mais justo. No caso de
Marighella, com o sacrifício da própria vida. Nos últimos anos, livros,
filmes, canções, depoimentos, manifestações e homenagens várias vêm
atestando sua condição de verdadeiro herói nacional, nome que não pode ser
esquecido.
Cidadão baiano e soteropolitano, Marighella viveu desde a mais tenra idade
numa pequena casa da Rua Barão do Desterro, na Baixa dos Sapateiros, em
Salvador. Este foi, sem dúvida, o lugar no qual ele permaneceu por mais
tempo em sua curta e intensa existência - em grande parte clandestina -,
tendo sido inclusive o seu bunker na vitoriosa campanha eleitoral para
deputado da Assembleia Nacional Constituinte de 1946. A casa da família
Marighella, também oficina mecânica do pai, Augusto, foi referência chave
na formação do jovem Marighella. E, apesar do estado de abandono e
degradação em que se encontra, continua de pé, como um testemunho.
Considerando a importância simbólica deste marco na histórica da cidade de
Salvador e do Brasil, estamos propondo a implantação nesta casa de um
“Memorial Carlos Marighella”, lugar que, além de homenagear Marighella,
abrigue toda a documentação referente a sua vida e sua luta, além de servir
como centro de pesquisa e referência. Propomos a criação ali de um museu
in situ, aberto a visitação pública.
Como arquiteto e urbanista, mas também como cidadão, venho encaminhar o
pedido para sua inclusão na relação de bens protegidos pelo Ipac, ou seja,
seu tombamento como Patrimônio do Estado da Bahia. (FERRAZ, Marcelo
Carvalho. [Carta] 23 maio 2013, Salvador [para] ROSA, Elisabete Gándara.
Salvador. 1f. Solicita abertura de processo de tombamento da casa da família
Marighella.)

Em anexo à carta, o arquiteto adicionou considerações técnicas, conceituais e
informações sobre o imóvel. A resposta do Ipac só seria formalizada em setembro de
2014, mais de um ano após a solicitação do arquiteto. Na carta107, a diretora geral do
instituto, Elisabete Gándara Rosa, negou o pedido por avaliar que a casa não tinha

107

O conteúdo integral da carta encontra-se no Anexo III.

166

valor arquitetônico e já se apresentava sem algumas características originais de
construção. Este foi considerado um primeiro obstáculo, pois para o agrupamento que
pleiteou o tombamento, a avaliação do Ipac não levou em conta o valor histórico do
local enquanto lugar de memória dos anos formativos do líder baiano. A negativa do
Ipac, traduzida no ofício assinado pela diretora geral, fez uma avaliação baseada no
discurso valorativo da “pedra e cal”, situando o valor histórico em um segundo plano
que não justificaria a medida protetiva. A seguir assinalo as passagens mais explícitas
desta leitura do valor do bem pelo Ipac, na escrita de sua então diretora geral.
[...] após visita técnica realizada por prepostos deste Instituto, informo que,
apesar da importância histórica de Carlos Marighella, é do nosso
entendimento que os remanescentes existentes dos imóveis localizados na
Rua Barão do Desterro n. 3 e 5, já não possuem mais elementos que
justifiquem uma análise de mérito para o tombamento estadual. Logo, este
instrumento de proteção não seria o mais adequado aos referidos imóveis,
haja vista o número de intervenções que as edificações sofreram ao longo
dos anos, perdendo sua autenticidade e seus elementos compositivos,
critérios para análise de mérito e salvaguarda.
[...] Independentemente da existência de tombamento, sugerimos a
identificação dos imóveis com uma placa em memória a Carlos Marighella,
notável personagem da história do Brasil, no século XX.
[...] Nesse sentido, de acordo com a Lei 8.895/2003, que institui normas de
proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural do Estado da
Bahia, nos pronunciamos desfavoráveis ao tombamento dos imóveis em
âmbito estadual. (ROSA, Elisabete Gándara [Ofício] 1 set. 2014, Salvador
[para] FERRAZ, Marcelo Carvalho. Salvador. 1f. Solicitação de
tombamento da casa onde viveu Carlos Marighella.)
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Figura 6 – Vista da fachada lateral da antiga casa da família Marighella (2015).
Fonte: arquivo particular da autora, 2015.

Figura 7 – Detalhe das condições da fachada lateral da antiga casa da família Marighella (2015).
Fonte: arquivo particular da autora, 2015.
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Ao telefone, em 2015, o arquiteto responsável pelo projeto mencionou que, com a
negativa do tombamento, o projeto do memorial passou a figurar em torno da ideia da
construção do Anexo Marighella, que seria mais um componente do Memorial da
Resistência da Bahia. Marcelo Ferraz assinalou, ainda, que a ação de tombamento
seria fundamental para que a posterior desapropriação ou compra do imóvel fosse
realizada. Neste sentido, com o fim da consultoria e a proximidade da Semana de
Anistia, Carlinhos enviou cópias do relatório final para o então diretor do Ipac, João
Carlos Cruz de Oliveira. Chamou o mesmo para participar da fala de abertura do II
Seminário, como forma de tentar criar adesão do instituto à Rede de Memoriais da
Bahia. A participação de João Carlos foi rápida e pontual, saindo rapidamente do
seminário alegando outros compromissos oficiais. A postura oficial durante o evento,
que foi lido pelo GT Memorial como “falta de adesão”, já podia ser lida na própria
declaração do diretor do Ipac semanas antes ao jornal A Tarde.
[...] Diante dos pedidos de tombamento do imóvel pela família de
Marighella, o secretário da Cultura, Jorge Portugal, e o diretor do Instituto do
Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), João Carlos Oliveira, decidiram
inserir o local nessa espécie de “itinerário histórico”, que ainda inclui os
fortes do Barbalho e de Santo Antônio.
[...] A ideia é reconhecer a importância simbólica dos espaços e transformálos em memoriais, já que o casarão do guerrilheiro não possui méritos
arquitetônicos para ser tombado, conforme explica Oliveira.
[...] “Será um circuito de salvaguarda histórica e cultural, porque o registro
do elemento imaterial é um instrumento mais adequado para esse caso do
que o tombamento”, afirmou o arquiteto diretor do Ipac. “O objeto em si não
tem importância histórica, mas a história que o envolve precisa de atenção”,
pontuou. (SILVA, Yuri. Antiga residência de Carlos Marighella será
memorial. Jornal A Tarde, Salvador, 14 ago. 2015. Homenagem, p. A4)

Incorporando em sua fala a retórica da resistência construída pela Rede de Memorias
da Bahia, João Carlos mobilizou noções como “itinerário histórico”, “lutas por
liberdade e democracia travadas no estado”, “importância simbólica”, porém
contornando a negativa do tombamento pelo Ipac a partir da ideia de registro do local
como patrimônio imaterial do estado. O diretor, portanto, reforçava a leitura “pedra e
cal” ao dizer que não havia “mérito arquitetônico”, e reduzia a questão da construção
do lugar de memória à ideia de “circuito”, posto que a casa em si não teria valor
histórico para o Ipac, somente a história que a “envolvia”. A declaração reproduzia,
mais uma vez, uma visão essencialista de cultura, justificando a falta de um valor
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material intrínseco à edificação, ao invés de acolher a retórica da resistência dentro
do debate mais atualizado do campo de que o tombamento reflete um valor atribuído
e deve ser um processo participativo (CHUVA, 2017).
Cientes das dificuldades de levar a cabo o processo de tombamento estadual,
Carlinhos e sua rede de apoiadores iniciaram ainda em 2015 a negociação do
tombamento municipal da casa via Fundação Gregório de Mattos108. A expectativa do
grupo era de que a ação pudesse ocorrer naquele mesmo ano, visto que em 24 de
maio de 2015 a Revista Muito apontou que a Fundação Gregório de Matos havia
indicado a intenção de preservar a edificação pelo seu valor histórico, político e
cultural para Salvador. Entretanto, até o momento de escrita desta tese, nenhuma
nova indicação do processo ocorreu.

4.2 O Forte do Barbalho
Durante o período de coleta de material para a escrita do relatório final da consultoria
me aproximei dos representantes do grupo do Forte do Barbalho. Meu objetivo era de
colher relatos e material referente ao processo de construção do Memorial de
Resistência do Povo da Bahia109 para compreender as estratégias e demandas do
grupo. Fiz contato telefônico com José Carlos Zanetti, ex-preso político que havia
passado pelo Forte do Barbalho e pela Galeria F da Penitenciária Lemos de Brito, em
Salvador. No mesmo sentido, me aproximei de Diva Santana, do GTNM-BA, que
108

A Fundação Gregório de Mattos é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
da Bahia, que tem como finalidade executar a política cultural do Município de Salvador. Em sua
página oficial encontram-se listadas algumas de suas principais funções: 1)promover e organizar
atividades culturais e artísticas no Município; 2) preservar, ampliar e divulgar o patrimônio histórico,
cultural e artístico do Município; 3)coordenar e executar atividades editoriais; 4)desenvolver estudos,
planos, programas e projetos relacionados com a compreensão e o enriquecimento da tipologia cultural
do Município; e 5) promover, desenvolver e administrar atividades de museu, arquivo histórico e
demais
espaços
culturais
do
Município.
Disponível
em:
<http://www.cultura.salvador.ba.gov.br/index.php/fgm>. Acesso em: 01 de abril de 2018.
109
É preciso destacar que há uma indefinição no que diz respeito ao nome do memorial referente ao
espaço do Forte do Barbalho por parte do próprio grupo que o pleiteia. Nas placas de sinalização
encontradas no próprio Forte, encontra-se o nome “Viva a Liberdade - Memorial de Resistência do
Povo da Bahia”, onde “Viva a Liberdade” aproxima-se do ato “Viva a Democracia” ocorrido no local,
momento onde as placas foram inauguradas. Entretanto, os próprios membros do grupo do Forte do
Barbalho utilizam os dois nomes em separado para se referir ao memorial. A ideia de “povo da Bahia”
e “viva a liberdade” foi escolhida para abrigar todos os movimentos e episódios de resistência
emblemáticos no estado que podem ser traduzidas pela biografia da edificação, construída entre 16381712.
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passou a me convidar para reuniões e eventos promovidos pelo campo mvj na Bahia.
Foi a partir desses contatos que recebi por e-mail alguns documentos produzidos pelo
grupo formado por membros do GTNMA-BA e do CBV.
O material era composto de documentos sobre a história do Forte do Barbalho,
imagens de intervenções realizadas no espaço e de uma carta endereçada ao ministro
da SEDH Pepe Vargas pleiteando a transformação do Forte em memorial. Do
conteúdo da carta110, destaco alguns trechos para iluminar como o grupo mobilizou a
retórica da resistência para a transformação do espaço.
Sem qualquer sentimento de revanchismo é absolutamente indesculpável que
a Bahia, presente de forma marcante na luta contra a ditadura, não se
empenhe em registrar, lembrar e relembrar a história de resistência do seu
povo, não bastasse ter que engolir este ‘monumento ao puxa-saquismo’ e
desrespeito que significou a retirada do nome Dois de Julho do seu
aeroporto.
Temos preservado o símbolo maior da repressão na Bahia e um dos mais
ativos centros de tortura do Brasil: o Forte do Barbalho. Ali, a história está
viva, tem a dor misturada às pedras, o sonho da liberdade misturado ao limo
impregnado nas paredes nuas das celas.
Monumento edificado para resistir à invasão holandesa em 1638, no séc.
XVII, talvez a maior fortificação militar na Bahia colonial, é um exemplo
belo e tenebroso da luta pela independência do Brasil, contra a escravidão,
de insubordinação e subversão, prova do espírito indomável e rebelde do
nosso povo.
[...] sua pauta, que não se restringirá somente ao período da Ditadura
instalada em 1964, mas, com uma temática muito mais ampla, abarcará todos
os movimentos que lutaram e lutam por direito à liberdade e reconhecimento
social.
De Cipriano Barata, líder da Conjuração Baiana, aos Malês revoltosos pela
libertação dos escravos, ao movimento de afirmação dos direitos das
mulheres, ao resgate da memória sobre a repressão política durante a
Ditadura Militar, o Forte pode centralizar, documentar e repercutir todo este
longo e permanente processo de afirmação dos direitos e defesa da liberdade
como valor fundamental.
O Forte pode ser um irradiador, uma referência do ponto de vista estratégico
para os que ainda sonham com a República do Brasil como uma verdadeira
república, justa e solidária. É uma oportunidade, também, para dar sentido e
conteúdo à consigna ‘Pátria Educadora’, sobretudo em tempo de cinismo e
descrença, sem dar o devido reconhecimento às lutas e aos lutadores por
liberdade e justiça.

110

O conteúdo integral da carta encontra-se no Anexo IV.
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A exemplo do que acontece em S. Paulo, o Forte pode ser um destino
didático, em um curto prazo, ponto de encontro e debate para estudantes e
para a própria academia, estabelecendo convênios com outros centros
internacionais dedicados ao tema, como o Museu do Holocausto, ou o Museu
do Apartheid.
Servirá como plataforma para eventos ligados aos movimentos de afirmação
de direitos que ressurgem como contrapontos de resistência às ondas
conservadoras e aos fundamentalismos que assustam o mundo.
Com estrutura desburocratizada e proposta de transversalidade temática,
onde tudo o que interessa à liberdade interessa ao VIVA A LIBERDADE, o
Forte será um instrumento democrático, cruzamento do passado, do presente
e do futuro. (GTNM-BA; CBV. [Carta] 1 jun. 2015, Salvador [para]
VARGAS, Pepe. Brasília-DF. 5fs. Pleito para implantação do Memorial
Viva a Liberdade no Forte do Barbalho.)

Primeiramente, um dos destaques do conteúdo da carta era de que o memorial a ser
construído não se restringiria aos eventos ocorridos durante a ditadura civil-militar,
aproximando-se do conceito de “memória exemplar”111 cunhado por Todorov (1995)
O grupo dava destaque ao lugar de memória como irradiador da luta do povo baiano
pela “liberdade” e “contra a opressão”, valorizando suas diversas camadas históricas.
Portanto, apresento um breve perfil biográfico da edificação.
O Forte do Barbalho, localizado na área central da rua Marechal Gabriel Botafogo,
em Salvador, foi construída em 1638 com o intuito de fortalecer a defesa da então
capital do Brasil colonial contra a segunda Invasão Holandesa no Brasil (1630-1654).
Denominado inicialmente como Forte de Nossa Senhora do Monte do Carmo, ao
longo do século XVII sofreu reformas para ampliar seu papel de defesa, a partir da
diretiva de D. João V de examinar e restaurar as fortificações da colônia, após
invasão de corsários franceses à cidade do Rio de Janeiro (1710-1711) (SOUSA
VITERBO, 1988, p. 154). No início do século XIX, no contexto da Guerra de
Independência do Brasil (1822-1823), foi a primeira fortificação a hastear a bandeira
do Brasil em Salvador, após retirada das tropas portuguesas da região (SOUZA,
111

O conceito de “memória exemplar” foi cunhado por Todorov (1995) a partir da oposição com o
conceito de “memória literal”. Analisando o possível perigo dos usos da memória, dentro do contexto
contemporâneo onde existe um excesso da mesma, o autor cria estas duas categorias para destacar a
importância de elaborar critérios para seus usos políticos. “El uso literal, que convierte en
insuperable el viejo acontecimiento, desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del presente
al pasado. El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el pasado con vistas al presente,
aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy
día, y separarse del yo para ir hacia el otro” (TODOROV, 1995, p. 32).
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1885, p. 97). Funcionando como Cadeia Pública de Salvador, de 1828 a 1845, foi
palco de prisões no contexto da Revolta dos Malês (1835), aderiu seu comando à
Sabinada (1838), assim como serviu de enfermaria de coléricos do Lazareto de São
Lázaro a partir de 1855 (SOUZA, 1983, p. 169). No início do século XX, tomou parte
do bombardeio a algumas edificações baianas simbólicas do poder local, no contexto
da Política de Salvação do presidente da república Hermes da Fonseca (1910-1914)
(GARRIDO, 1940, p. 92).
Pelo seu valor histórico e arquitetônico, em 1957 o Forte do Barbalho foi tombado
pelo Sphan, atualmente denominado Iphan. Segundo a descrição do imóvel pelo
instituto, podemos compreender o valor atribuído ao seu tombamento (Processo n.
0551-T-56).
Primitivamente conhecido como Forte de N. Sra. do Monte Carmelo ou do
Carmo, este Forte localizado no extremo norte da cidade, juntamente com o
Forte de Sto. Antônio Além do Carmo, tinha a função de proteger o acesso
norte da cidade. As primeiras notícias datam de 1638, quando Luiz Barbalho
Bezerra, manda construir trincheiras neste local com o objetivo de defender a
cidade de novas investidas holandesas. No decorrer dos séculos o forte
abrigou a Cadeia Pública e as enfermarias do Lazareto de S. Lázaro. Forte
em forma de polígono quadrangular, em alvenaria de pedra e cal, com um
torreão circular e três baluartes nos cantos com guarita nos vértices. Este
desenho é resultado de duas etapas da escola italiana e a segunda, já sob a
influência da fortificação francesa. Na sua concepção original possuía
quartéis apenas no terrapleno e um corpo de guarda superposto pela casa do
comandante. A portada em tribuna, provavelmente faz parte das alterações
do séc. XIX. 112

De acordo com o relatório final da CNV, durante a ditadura civil-militar, o Forte do
Barbalho abrigou o comando da Polícia do Exército e a 4a Companhia de Guardas, e
foi denunciado por presos políticos como um dos principais centros de tortura na
Bahia (BRASIL, 2014). Dentre os depoimentos colhidos pela CNV, destaco o trecho
do relatório que cita o testemunho de Emiliano José da Silva Filho, representativo na
revelação dos crimes de tortura praticados e associados ao local.
Emiliano José da Silva Filho tinha 24 anos em 1970, quando foi preso no
quartel do Forte do Barbalho. Ele era bancário e militante da Ação Popular
112

Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1110>. Acesso em: 12
de junho de 2015.
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(AP). Ele conta que [...] foi conduzido a um outro compartimento, que
depois soube ser uma saleta contígua à sala do comandante da PE, capitão
Hemetério Chaves Filho, que conduziu as torturas a que o signatário foi
submetido; que, vendado, foi submetido à tortura conhecida como pau de
arara, que consiste numa barra de ferro que é atravessada entre os punhos
amarrados e a dobra do joelho, sendo o “conjunto” colocado entre duas
mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30
centímetros do solo, por um tempo que ele não domina, durante a noite. [...]
que, terminada a “sessão” de pau de arara, o signatário foi submetido, na
parte externa da saleta, ao processo conhecido como “afogamento”, que
consistiu, neste caso, a empurrar o signatário repetidas vezes num tanque
d’água deixando-o com a cabeça debaixo d’água durante muito tempo, quase
no limite do afogamento; que, na sequência, sofreu pancadas de toda
natureza, inclusive com a barra de ferro que servia como pau de arara no
método anterior; que toda essa violência era feita com o signatário
completamente nu [...]. [...] levado a nova sessão, desta vez bem mais
requintada; que, agora, o pau de arara era complementado pelo choque
elétrico, normalmente dado por um telefone de campanha do Exército que
possui dois fios longos que, no caso do signatário, foram utilizados no corpo
todo [...]. [...] que, após ficar pouco mais de dois meses, foi transferido para a
Penitenciária Lemos de Brito em Salvador, juntamente com Theodomiro
Romeiro dos Santos, Paulo Pontes e Dirceu Régis, entre outros que estavam
também no quartel do Barbalho [...]. (BRASIL, 2014, p. 779-780)

A partir de 2014, o grupo realizou duas ações de ocupação que trouxeram visibilidade
à reivindicação de transformação do local em um Memorial de Resistência do Povo
da Bahia (Memorial Viva a Liberdade). Na carta endereçada ao ministro da SEDH, o
grupo relatava o primeiro ato realizado no dia 1o de abril de 2014, no contexto das
centenas de manifestações articuladas pela sociedade civil para descomemorar e
repudiar os 50 anos do golpe civil-militar de 1964 em diversas cidades do país. Na
ocasião, o CBV e o GTNM-BA organizaram o evento “Viva a Liberdade” na
fortificação, que contou com uma marcha dos movimentos sociais, ato ecumênico,
manifesto pela reinterpretação da Lei de Anistia e, por fim, através do apoio do
estado e da empresa Rocha Comunicações, instalação de placas de sinalização dos
usos da fortificação como centro de aprisionamento e tortura durante a ditadura civilmilitar.
Em 17 de março de 2015, no contexto da comemoração dos 35 anos do início da
redemocratização no Brasil, o ato “Viva a Democracia” foi realizado no local pelo
GTMN/BA e CBV, contando com a presença das Centrais Sindicais da Bahia e da
Associação Baiana Estudantil Secundarista (Abes), realizando uma série de
atividades e homenagens no espaço. O ato teve repercussão na imprensa local, onde
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destaco a matéria113 veiculada pelo jornal Tribuna da Bahia. A construção do texto
não explicitava a ideia de construção do memorial, mas trazia um longo debate sobre
o cenário político de instabilidade do governo da presidenta Dilma Roussef, marcado
por manifestações que incluíam o pedido de setores da sociedade pela imediata
intervenção militar. A reportagem apenas dava destaque ao depoimento de Rui
Paterson, ex-preso político no Forte do Barbalho, sobre os usos feitos pelo regime
militar na fortificação.

Figura 8 - Participantes subindo uma das rampas para conhecer o Forte do Barbalho e os lugares de
tortura, durante ato “Viva a Liberdade”.
Fonte: Acervo do Memorial de Resistência do Povo da Bahia, 2014.

O conteúdo da carta, assim como a construção das duas intervenções no Forte,
evidenciava o sentido por trás da construção do memorial. Ampliando a noção de
resistência para as lutas que precederam a ditadura civil-militar, buscava criar canais
de identificação com outros movimentos sociais, como o movimento negro e das
mulheres. Conforme a transcrição dos trechos da carta, as revoltas populares mais
representativas da história local permitiam integrar elementos retóricos como
113
LIMA, Rayllana. “Viva democracia” celebra 30 anos sem ditadura militar. Jornal Tribuna da
Bahia, Salvador, 18 mar. 2015.
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“liberdade”,

“povo”,

“desigualdade

social”,

“valores

democráticos”,

todos

referendados ao projeto político do governo federal que, além de ter como bandeira
“Brasil, pátria educadora”, atuava marcadamente em ações voltadas para
redistribuição de renda, programas de assistência social, de valorização das
diferenças e de aproximação dos movimentos sociais.
A carta também mobilizava o destaque dado ao local como “unidade policial e
militar” pelo relatório final da CNV. Apesar do mapeamento de doze estruturas
utilizadas pela repressão no estado, o Forte do Barbalho ganhou destaque no texto a
partir de testemunhos de ex-presos que passaram pelo local. No documento, a
referência ao Forte é adjetivada como “um dos mais ativos centros de tortura”, e
justifica a construção do memorial a partir da “perda” ou “outros usos” dos lugares
de memória da resistência da Bahia, citando a demolição do prédio da sede da
Polícia Federal, na região do Comércio, da transformação do Forte de Santo Antônio
em centro cultural, e da ameaça reiterada de implosão da Penitenciária Lemos Brito,
que também já havia iniciado um projeto114 para preservação da memória do período.
Se na Bahia havia outros lugares de memória diretamente associados à estrutura da
repressão, por que a luta do GTNM-BA e do CBV pela ocupação do Forte do
Barbalho? Não há dúvida de que a vinculação do local ao período da ditadura civilmilitar mobilizava um repertório simbólico significativo. Porém, o que quero destacar
é como a memória também foi mobilizada a partir de estratégias e oportunidades
vislumbradas pelo grupo. Somando-se ao destaque dado pelo relatório final da CNV,
o Forte do Barbalho estava legalmente sob jurisdição do estado da Bahia. Ou seja, o
Iphan transferiu para o governo do estado, representado pela SecultBA e Ipac, a
gestão do espaço.
Após um longo período, entre 1983 e 2004, onde não houve qualquer intervenção por
parte das agências de patrimônio (Iphan e Ipac), em 2005 o Ipac submeteu um projeto
de restauro para aprovação do Iphan, financiado pelo Programa de Desenvolvimento
do Turismo (Prodetur I) e com recursos do Banco Interamericano de
114

Por iniciativa do Centro de documentação da Penitenciária Lemos Brito, os documentos referentes
aos presos políticos do período da ditadura civil-militar estão sendo organizados, digitalizados e
salvaguardados pela instituição.
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Desenvolvimento (BID). Na gestão do secretário de cultura do estado, Antônio
Albino Canelas Rubim (2011-2014), durante o governo de Jacques Wagner, um
investimento de seis milhões de reais foi realizado para recuperar a murada externa
do Forte, além de obras estruturais e de recuperação dos sistemas hidráulico e
elétrico. Dentre as políticas culturais da Secult na gestão de Albino, o Forte foi
designado para abrigar atividades do projeto Bahia Criativa. Segundo o ex-secretário,
Este programa compreende ações que envolvem diferentes elos da rede
produtiva, tais como: criação, produção, formação, circulação, consumo etc.
Ele visa potencializar as atividades criativas tão presentes e essenciais ao
desenvolvimento da Bahia. (RUBIM, 2014, p. 81)

Figura 9 – Pátio interno ocupado pelo Projeto da SecultBA “Bahia Criativa”, em maio de 2015.
Fonte: arquivo particular da autora, 2015.

Ao fazer uma visita ao Forte do Barbalho, em maio de 2015, o Bahia Criativa estava
em funcionamento no local. A edificação abrigava a chamada “Oficina Criativa”, ou
seja, servia de espaço para oficinas de carpintaria, pintura, elétrica, etc. Toda a parte
de pré-produção que permitia a construção de estruturas de palcos, objetos cênicos, a
ser utilizado pela “indústria criativa” da cidade. Foi interessante notar que as próprias
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celas utilizadas para as sessões de tortura serviam de instalação para as oficinas,
subvertendo seu uso do passado. As sinalizações e a presença de material expositivo
remanescente do ato “Viva a Liberdade” na antiga fortificação, em 2014, ainda se
encontravam no local. Vale mencionar que a própria instalação das placas tinha sido
feita com o aval da SecultBA. Porém, havia um visível abandono das instalações,
assim como falta de visibilidade às marcações (placas) instaladas em 2014.

Figura 10 – Material expositivo remanescente em uma das celas do Forte do Barbalho, em maio de
2015.
Fonte: arquivo particular da autora, 2015.

Em conversas informais, tanto com os membros do grupo do Forte do Barbalho
quanto do GT Memorial, o projeto “Bahia Criativa” sempre era suscitado como um
projeto rival. Apesar da proposta do memorial buscar convergir diversas camadas
temporais da edificação para garantir uma adesão mais plural dos movimentos sociais
à construção do bem cultural, o projeto Bahia Criativa não era compreendido como
uma ação que poderia conviver ou ser incluída de forma criativa às aspirações do
grupo. Menciono isto porque, contraditoriamente, o grupo do Forte do Barbalho se
autodenominava como “o grupo dos publicitários”, pela própria atuação profissional
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de parte de seus membros (Vera Rocha e Carlos Sarno, por exemplo), que poderia
indicar novos arranjos e soluções para o convívio de ambos os projetos no mesmo
espaço.
Voltando para o conteúdo da carta, o grupo do Forte do Barbalho tinha como
reivindicação o apoio do governo federal, via SEDH, em conjunto com o governo do
estado da Bahia, via SecultBA e Ipac, de forma a levantar recursos para instalação e
manutenção do Memorial de Resistência do Povo da Bahia. As negociações, no
entanto, nunca foram formalizadas. Apenas em 2015, por ocasião da inauguração do
monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos baianos, durante as
comemorações da Semana de Anistia, houve uma promessa política declarada no
discurso do então secretário da Casa Civil do governo do estado da Bahia, Bruno
Dauster. Bruno, ex-preso político e marido de Vera Rocha (grupo do Forte do
Barbalho), havia disponibilizado os recursos para a construção do monumento. Pelo
seu passado de oposição à ditadura e sua inserção no governo do estado, era visto
como um importante articulador e apoiador da construção do memorial na
fortificação. Na reportagem do Jornal “A Tarde”, sob o título “Forte do Barbalho será
museu das lutas pela liberdade no Brasil”, a jornalista Patrícia França citou parte do
discurso.
O secretário da Casa Civil do Governo da Bahia, Bruno Dauster, confirmou,
ontem, durante a inauguração do Monumento em Homenagem aos Mortos e
Desaparecidos Políticos, na Praça do Campo da Pólvora, que o Forte do
Barbalho será transformado em um museu da luta das liberdades no Brasil e
da Bahia.
“Essa já é uma decisão do governador Rui Costa (PT). É um local de grande
importância histórica, construída para resistir à invasão holandesa, que será
transformado em um espaço de memória não só da luta contra a ditadura,
mas da liberdade democrática no estado”, disse o secretário, que também foi
preso político exilado no Chile, na década de 1970. (FRANÇA, Patrícia.
Forte do Barbalho será museu das lutas pela liberdade no Brasil. Jornal A
Tarde, Salvador, 29 ago. 2015. Ditadura, p.6-B4.)

A promessa política de Bruno Dauster nunca se efetivou e a Bahia segue sem um
espaço permanente de exposição, discussão e celebração da luta de resistência à
ditadura civil-militar, conforme era aspirado pelo grupo do Forte do Barbalho. Os
membros do GT Memorial não eram contrários à construção de um memorial no
Forte, porém tinham ressalvas à atuação considerada “ingênua” por parte do grupo.
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Segundo eles, as ações do “grupo publicitário” tinham impacto apenas na veiculação
de notícias na mídia, porém não se efetivavam por falta de projeto. Ou seja, não havia
um projeto de base com participação de especialistas (arquitetos, museólogos,
historiadores, gestores, etc.) iniciado ou consolidado, apenas “ideias soltas” e “ações
eventuais”. Neste sentido, a crítica do GT Memorial traduzia a insatisfação de seus
membros que, acumulando conhecimento desde 2013 em como projetar, construir e
gerir um memorial, por uma série de etapas realizadas com investimentos parciais da
SecultBA e da Comissão de Anistia, poderiam contribuir com seu know how no
processo de disputa do espaço. Esta divergência, no entanto, impulsionou o GT
Memorial a idealizar a Rede de Memoriais da Bahia, que apresentei no início do
capítulo.
4.3 As casas do Pelourinho: consenso que gera dissensos.
Em novembro de 2009 diversos eventos foram realizados pelo Brasil para
homenagear os quarenta anos da morte do militante e ex-perseguido político
brasileiro Carlos Marighella. A Câmara Municipal dos Vereadores de São Paulo lhe
concedeu, in memoriam, o título de cidadão paulistano, estado onde viveu parte de
sua militância política e onde foi morto por uma emboscada liderada pelo delegado
Sérgio Paranhos Fleury, do Deops/SP. Na ocasião, amigos e parentes de Marighella
foram até o local de seu assassinato na Alameda Casa Branca, no bairro dos Jardins,
em São Paulo, reverenciar sua memória. Outros eventos emblemáticos mereceram
destaque, como o ato “Marighella Vive”, realizado em Salvador, e que contou com a
presença de Paulo Vannuchi, então ministro da SEDH; e a exposição sobre
Marighella realizada pelo Memorial da Resistência de São Paulo, aberta ao público
no dia 7 de novembro do mesmo ano.
As comemorações têm tido papel importante no processo de justiça de transição
como forma de inscrever no campo da memória as violações aos direitos humanos
praticados pelo Estado ditatorial (1964-1985), seja através de ações da sociedade civil
organizada ou pela própria produção memorialística – através de publicações de
livros, biografias, dossiês e material de imprensa, realização de pesquisas acadêmicas
e seminários, filmes, peças teatrais, performances e exposições artísticas, entre
outros. No entanto, parte fundamental do processo de inscrição de novas versões
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sobre o período decorre da legitimação e reconhecimento dos crimes praticados pelo
Estado ditatorial por parte do Estado brasileiro, seja no campo da justiça ou no plano
simbólico. No caso da memória do militante e ex-perseguido político Carlos
Marighella, a 53ª Caravana da Anistia realizada em dezembro de 2011 em Salvador
foi emblemática por se dedicar à apreciação do seu processo de anistia post mortem e
formalizar o pedido de perdão oficial do Estado brasileiro publicamente.
Durante a solenidade, que contou com presenças de figuras oficiais115, foi lançada a
campanha Pró-Memorial Marighella Vive. Conforme descrevi no item 4.1, a
campanha era fruto da mobilização de familiares de Carlos Marighella e de uma
extensa rede de apoio, para construir um memorial na casa onde Marighella viveu
com sua família até os 24 anos de idade, na Baixa dos Sapateiros, na região central de
Salvador. Firmava-se, assim, a reivindicação pela preservação e transformação do
espaço em memorial.
Em consequência da solenidade e da reivindicação por um espaço de memória,
Jacques Wagner, governador da Bahia, prometeu publicamente ceder duas casas
tombadas no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, para a construção de um
Memorial que narrasse a luta pela resistência à ditadura na Bahia. Com a sinalização
do apoio e reconhecimento do governo do estado, em 10 de janeiro de 2013 foi criado
um Grupo de Trabalho, o GT Memorial, constituído por representantes do governo
estadual (SecultBA e Ipac) e da sociedade civil, através de associações e movimentos
ligados à defesa dos direitos humanos e combate à violência (GTNM-BA, PróMemorial Marighella Vive, CBV; Familiares de Mortos e Desaparecidos, ex-presos
políticos, entre outros), sob a coordenação de Carlos Marighella Filho (representante
da família Marighella).

115

Participaram da solenidade os vice-presidentes da Comissão de Anistia, Egmar de Oliveira e Sueli
Bellato; o governador da Bahia, Jacques Wagner; o secretário-executivo da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, Ramaís de Castro; entre outros.
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Figura 11 – Fachada dos dois imóveis cedidos pelo Ipac, no Pelourinho.
Fonte: arquivo particular da autora, 2015.

Reunindo-se semanalmente na sede do Ipac, desde sua criação em 2013, o GT
Memorial já havia conquistado avanços junto à SecultBA, como recursos para o
desenvolvimento do pré-projeto de arquitetura e apoio técnico para uma primeira
limpeza superficial e reconstrução do telhado das edificações. Concomitantemente,
em maio de 2013, o GT organizou um seminário em Salvador, onde reuniu
especialistas nas áreas de museologia, arquitetura e gestão administrativa para gerar
insumos na construção do pré-projeto do memorial. Os temas abordados versavam
sobre as premissas políticas e abrangência histórica da ação a ser desenvolvida, como
forma de construir os pressupostos do projeto museológico, assim como os desafios
da sustentabilidade e a adequação do projeto arquitetônico para as finalidades do
Memorial. A troca de conhecimento gerada pelo Seminário foi fundamental para a
elaboração de um pré-projeto do Memorial, estruturando mais objetivamente as ações
a serem executadas pelo GT com o apoio do governo do estado.
Com o pré-projeto em mãos, o GT conseguiu a cessão dos imóveis em setembro de
2014. A cessão foi dada ao GTNM-BA por cinco anos, através do Ipac, órgão
vinculado à SecultBA, apesar da resistência de alguns membros. O contrato
desonerou o GT de custos com o pagamento de aluguel – tendo em vista que as casas
pertencem ao estado – mas previu a responsabilização do grupo na manutenção dos
imóveis, que deveriam ser utilizados exclusivamente para abrigar o Memorial.
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Conforme já mencionado anteriormente, com o aval do Ipac, o GT orçamentou um
projeto de museologia com Kátia Felipini, museóloga do Memorial da Resistência de
São Paulo, para dar continuidade ao processo de implantação. Entretanto, a
contingência orçamentária decretada pelo governo do estado em 2014 tornou inviável
a contratação da equipe técnica da museóloga para o desenvolvimento das etapas
finais do projeto.
O início do processo de implantação do Memorial nas casas do Pelourinho teve
alguns obstáculos. Primeiramente, no interior das casas não havia possibilidade de
ocupação imediata. Em visita ao local, Carlinhos, Diamantino e Ayrton, membros do
GT Memorial, explicaram que, em 2013, ano da cessão dos imóveis, parte de uma
das casas ainda abrigava equipamentos do antigo bar que ocupava a casa. Após uma
querela com o antigo concessionário do espaço, os equipamentos foram retirados,
porém era preciso fazer algumas obras estruturais (telhado, elétrica e hidráulica) que,
posteriormente, foram viabilizadas pela equipe de obras do Ipac. Em segundo lugar, o
Memorial, orçado em dez milhões de reais não estaria dentro dos recursos
disponibilizados pelo estado da Bahia. Além disso, o pré-projeto de arquitetura
financiado pela SecultBA fora rejeitado justamente por um de seus órgãos, o Ipac.
O pré-projeto arquitetônico foi assinado por Pasqualino Magnavita, arquiteto baiano
reconhecido

no

estado

e

que

já

havia

trabalhado

em

projetos

de

requalificação/revitalização nas áreas centrais da cidade para a Prefeitura e o governo
do estado. No seu estudo, apesar de não modificar a fachada dos dois imóveis, o
arquiteto propôs a construção de duas torres cilíndricas em vidro temperado, que
ficariam acima do nível do telhado original de uma das edificações. A proposta foi
desaprovada pelo coordenador técnico do Ipac, Bruno Cesar Sampaio Tavares, com a
justificativa de que a região do Pelourinho – centro histórico de Salvador - foi
tombada pelo Ipac e considerada patrimônio mundial pela Unesco em seu conjunto
arquitetônico, justamente pela homogeneidade das características estilísticas de suas
construções e que, portanto, os elementos cilíndricos destoariam bruscamente da
ambiência do entorno. Abaixo, destaco trechos do parecer técnico116 do Ipac.

116

O respectivo documento encontra-se no Anexo V.
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[...] Após análise do projeto, constatou-se que a postura intervencionista visa
demarcar a contemporaneidade da intervenção, fazendo uso de formas e
materiais que rompem com a preexistência. Esta postura, conhecidas por
alguns como justaposição contextual, muitas vezes é passível de realização,
desde que o acréscimo dialogue com a edificação em si, e também com o
conjunto. Neste caso específico, percebeu-se que a inclusão dos elementos
cilíndricos em vidros destoa bruscamente da ambiência do espaço. As
fachadas, ainda que posteriores, que integram o Largo Quincas Berro D’água
possuem uma mesma linguagem arquitetônica, promovendo uma
continuidade. Assim, uma intervenção que rompa com esta sintonia entre as
edificações, acaba se destacando mais do que aquilo que foi de fato valorado,
o conjunto arquitetônico em si.
[...] Tendo em vista os pontos elencados acima, somos de parecer
desfavorável a aprovação da proposta, podendo o interessado apresentar um
novo estudo para a composição da fachada, caso queira dar continuidade à
sua aprovação. (Parecer Técnico n. 0495/2014)

Quando tive acesso a este documento, ainda durante a consultoria, questionei
Carlinhos se o GT Memorial não havia pensado em reapresentar o projeto com as
alterações indicadas para dar continuidade ao processo. A questão de fundo, neste
caso, era relatada por Carlinhos como uma divergência conceitual dos dois
especialistas do campo do patrimônio implicados, o arquiteto Pasqualino Magnavita e
o coordenador técnico do Ipac Bruno Cesar Sampaio Tavares. Durante o II Seminário
promovido para apresentação final do relatório da consultoria, Pasqualino Magnavita
foi convidado para uma fala sobre o pré-projeto arquitetônico do Memorial. O
arquiteto mostrou as plantas de estudo do seu pré-projeto e relatou que, no primeiro
momento de medição e avaliação dos imóveis, constatou que suas estruturas estavam
em boas condições e que havia problemas de cobertura (telhados estavam com risco
de desabamento) e de estrutura hidráulica e elétrica. Por conta das características das
casas cedidas pelo Ipac, que não mantinham em seu interior inscrições legítimas do
século XVIII, optou por uma configuração interna que desse abertura e amplidão ao
espaço, derrubando paredes divisórias que não alterassem a sustentação do imóvel.
Pasqualino salientou que sua opção foi por um projeto ético-estético, onde a partir de
um oco interno integraria os dois imóveis, que no terceiro pavimento, faceada com a
Praça Pública Quincas Berro D’água, faria uma intervenção com a construção de
duas torres de vidro temperado, para sinalizar a perspectiva de um devir democrático.
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O arquiteto afirmou que no início de elaboração do projeto, o governo do estado da
Bahia havia lançado um concurso público para a requalificação das praças do
Pelourinho, em Salvador. Neste sentido, Pasqualino idealizou a entrada do Memorial
da Resistência da Bahia a partir da Praça Quincas Berro D’água, pensando na
integração deste espaço público coletivo com o Memorial, que também serviria de
palco para diversas ações futuras.
A requalificação das praças não ocorreu, assim como o pré-projeto não foi aceito pelo
Ipac, por conta da intervenção das duas torres de vidro translúcido proposta pelo
arquiteto, como já mencionado antes. Pasqualino salientou que por esse motivo o
Ipac não quis dar continuidade ao projeto executivo do Memorial. Salientou que a
querela só poderia ser resolvida através do diálogo com o Ipac, de forma a
sensibilizar seu corpo técnico para novas formas de intervenção no patrimônio, onde
elementos modernos dialoguem com os edifícios antigos, a exemplo de projetos
como o próprio Palacete das Artes, em Salvador, e o Parque das Ruínas, no Rio de
Janeiro.
De qualquer forma, o próprio contingenciamento dos recursos do governo do estado
não financiaria, a partir do momento do parecer técnico do Ipac, as demais etapas
necessárias para a construção do Memorial. A estratégia de Carlinhos, a partir da
negativa do governo do estado, foi de negociar a próxima etapa de construção do
Memorial da Resistência na Bahia diretamente com Paulo Abrão, então presidente da
Comissão de Anistia. Por meio do edital, portanto, cobriria a etapa historiográfica
para a posterior execução do projeto museológico do espaço.
O posicionamento de Carlinhos em relação à concepção dos projetos de construção
dos memoriais ficava claro a partir de sua colocação no debate promovido pelo II
Seminário. Ele afirmava que, como membro do Casc, onde participava de reuniões
anuais sobre a concepção do Memorial da Anistia, observou que os projetos de
construção dos memoriais exigem muitas especialidades e um grande esforço
institucional, onde a militância de forma isolada tem pouco campo de ação. Salientou
que os processos necessitavam de tempo e amadurecimento, além de entusiasmo.
Acrescentava

ainda

que

a

militância

devia

fazer

reflexões

sobre

suas

responsabilidades, estando disposta a escutar técnicos especializados. Carlinhos
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relatava ainda a precariedade da gestão museal no estado, que contava em 2015 com
cerca de 160 museus pouco conservados e visitados pela população baiana.
Os membros do GT Memorial, apesar das conquistas pontuais junto à SecultBA
(pequenas reformas, pré-projeto arquitetônico e financiamento do I Seminário),
entediam o posicionamento do governo do estado como um “obstáculo” ou “inação”.
A contradição se encontrava justamente no fato das casas do Pelourinho terem sido a
prerrogativa do governador Jacques Wagner de criar consenso entre a militância,
construindo um “memorial de todos os baianos”. Porém, o próprio desenrolar do
processo de implantação do Memorial entre 2013 e 2015 evidenciava que este mesmo
governo do estado, principalmente representado pelo Ipac, jogava contra o processo.
Após o fim da consultoria, Carlinhos e o GT Memorial consideraram que as
atividades do grupo estavam encerradas, de forma a dar continuidade a um novo
processo agora protagonizado pela Rede de Memoriais da Bahia. Porém, a concepção
da rede, que durante o II Seminário parecia estabelecer algum consenso entre os
projetos de memoriais em disputa não teve desdobramentos e ações de fato
(excetuando-se a mobilização da expressão como recurso retórico). A projeção da
rede não conformou um consenso no interior das relações da militância. Exemplo
disto foi o fato do próprio GTNM-BA ter solicitado a desvinculação da entidade
como cessionária das casas do Pelourinho outorgado pelo Ipac, em 2013. A
devolução foi justificada pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelo GTNM-BA,
em 2016, que não poderia se responsabilizar pelos imóveis.
No mesmo dia em que terminava o II Seminário, no dia 28 de agosto de 2015, estava
marcado para o fim da tarde o evento de desfecho da Semana Nacional da Anistia. O
evento de encerramento tinha como enfoque a inauguração do monumento em
homenagem aos mortos e desaparecidos políticos na Bahia, contando com ato solene
e discurso de representantes do governo do estado, ex-presos e familiares de mortos e
desparecidos políticos. A descrição do processo de construção e inauguração do
monumento, por fim, indica como uma iniciativa de construção de um lugar de
memória da resistência se desenha, levando em consideração a diferença - em
termos de complexidade - entre a execução do mesmo e dos projetos de construção
de memoriais.
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Figura 12 – Monumento “Tortura”, do artista plástico e designer Ray Viana. Detalhe da lista de nomes
gravados em placa de metal com os nomes dos mortos e desparecidos baianos.
Fonte: Acervo Ray Viana. Disponível em: < https://www.rayvianna.com.br/fullscreen-page/compiw9x0e0i/f661eb66-9e31-4742-9bca-ceb26bd88732/1/%3Fi%3D1%26p%3Dftrsq%26s%3Dstylej5micxfa>, Acesso em: 21 de março de 2018.

A decisão pela instalação do monumento no Largo do Campo da Pólvora não era
recente. A Comissão de Anistia já havia selecionado a cidade de Salvador como uma
das dez cidades que receberiam um monumento financiado pela Comissão para
homenagear os mortos e desaparecidos políticos no Brasil. Diva Santana comentou
que, na época, era preciso fazer um estudo do local mais adequado para a instalação
do mesmo e conseguir as devidas liberações da Prefeitura para formalizar o processo.
Por conta de atrasos burocráticos com a Prefeitura, o monumento acabou não sendo
viabilizado.
A escolha da instalação do monumento no Campo da Pólvora se ancorava em
referências simbólicas e questões de ordem prática. Em termos simbólicos, o Campo
da Pólvora foi palco da execução de lideranças da Revolta de Pernambuco117, em
117
A Revolta de Pernambuco (1817), ou Revolta dos Padres, foi um movimento emancipatório
ocorrido no período colonial com inspiração em ideias iluministas propagadas pelas sociedades
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1817, razão pela qual o local ficou conhecido no período como Campo dos Mártires.
No largo, também figurava o Palácio da Justiça 118 , inaugurado em 1949
concomitantemente com a solenidade de recebimento dos restos mortais do baiano
Ruy Barbosa (1849-1923), trasladados do Rio de Janeiro por conta do centenário de
seu nascimento. Lugar de memória de fuzilamento de revoltosos republicanistas e de
homenagem ao jurista, jornalista e estadista no Fórum Ruy Barbosa (Palácio da
Justiça), o Campo da Pólvora acrescentava, em termos urbanísticos e geográficos, a
circulação de passageiros em sua estação de metrô e um ponto de articulação entre o
Forte do Barbalho, a Casa Marighella e as Casas do Pelourinho (Memorial da
Resistência da Bahia), pela sua localização próxima e de interface com estes locais.
A retomada da ideia de construir um monumento e inaugurá-lo na Semana Nacional
da Anistia foi formalizada em reunião na sede da Rocha Comunicações, em julho de
2015, onde estive presente também para consolidar a agenda do II Seminário. A ideia
partiu de José Carlos Zanetti, Carlos Sarno, Diva Santana e Vera Rocha que
afirmavam que em apenas um mês era possível projetar, construir e inaugurar o
monumento através do apoio financeiro do governo do estado, representado pela
figura do ex-preso político e secretário da casa civil Bruno Dauster. Durante o mês
que precedeu a inauguração do monumento, iniciou-se um debate e as tratativas para
consolidar a execução do projeto. Entre a militância como um todo, representada
pelos membros do GT Memorial, GTNM-BA, CBV e CEV-BA, foram debatidas e
definidas as seguintes questões: 1) checagem mais acurada da lista de mortos e
desaparecidos na Bahia; 2) menção ou não à periodização da ditadura civil-militar; 3)
menção ou não ao apoio do governo do estado da Bahia.
maçônicas. O mote do movimento separatista que, contava com a liderança de padres católicos, era a
oposição ao absolutismo monárquico português e na insatisfação local na Capitania de Pernambuco de
ter que custear os gastos com a instalação da família real e seu séquito de recém-chegados à colônia. A
Revolta se destaca por ter sido a única do período que atingiu o processo revolucionário.
118
A seguir destaco trecho do discurso proferido pelo então governador da Bahia Octávio Mangabeira
(1947-1951) à chegada da procissão cívica ao Fórum Rui Barbosa, no dia 5 de novembro de 1949:
“[...] além de ser um palácio, e ao mesmo tempo um monumento esta casa, já agora, desde que entra a
guardar sob os seus tetos, as cinzas, os despojos, o que resta da vida terrena do homem que a natureza
talhou pequenino e frágil para ser na sua Pátria o maior no talento e na cultura (palmas) e o mais forte,
o mais audaz, o mais desassombrado, o mais intrépido, na tribuna, na imprensa e no pretório; esta casa,
já agora, passa a aureolar-se do esplendor dos lugares sagrados. É um panteon, ou, mais ainda, um
templo, diria uma catedral, aqui erguida, para todo o sempre ao culto da inteligência e da virtude, da
boa e nobre paixão da causa pública, do espírito de sacrifício pela Pátria, de que foi lição e exemplo o
herói que volta a dormir no regaço da terra materna, onde, segundo as suas próprias palavras, seus pais
lhe velaram primeiro, e hoje, e a partir de hoje, seus filhos e conterrâneos lhe velam, e hão de velar o
último sono.” (MANGABEIRA, 1999, p. 30)
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Em linhas gerais, todas essas questões perpassavam a problemática do
enquadramento da memória. Ou seja, qual a inscrição mais precisa/válida sobre os
mortos e desaparecidos da Bahia? A periodização corrente da ditadura civil-militar,
de 1964 a 1985, excluiria outras execuções promovidas pela perseguição política
posterior à primeira eleição indireta para presidente? Deveria ser permitido o
agenciamento da inauguração do monumento pelo governo do estado da Bahia,
camuflando a iniciativa promovida pelos agentes de memória? Somado a isto,
questões de ordem prática como a validação da licença da Prefeitura para a
implantação do monumento, assim como seu suporte técnico para a implantação da
base do monumento pelo artista plástico Ray Vianna119, de forma a não impactar as
escavações feitas no terreno pelas obras recentes da estação do metrô.
A toque de caixa, o monumento foi implantado em um dos jardins do Largo do
Campo da Pólvora e foi organizada a solenidade. Estavam no local grande parte da
imprensa baiana (jornais como a Tribuna da Bahia, A Tarde, etc.), representantes do
governo do estado e a militância. Após as falas de todos os representantes, onde seria
retirado o pano que cobria o monumento, todos os presentes foram convidados para a
execução de um hino. Neste momento, que não só encerrava a Semana Nacional da
Anistia e a inauguração do monumento, também encerrava a minha presença em
Salvador por conta do fim do meu trabalho como pesquisadora-consultora.

119

Ray Vianna é um designer e artista plástico baiano conhecido. Uma de suas obras mais conhecidas
chama-se “Odoyá”, de 2008, uma escultura de rabo de peixe em aço inox instalada no Largo de
Santana, no Rio Vermelho, em Salvador. Em 2015 foi responsável pela construção do monumento
“Tortura” em homenagem aos baianos mortos e desaparecidos pela ditadura, feito com fibra de vidro e
aço cortem (1,5x4,2m). Outros trabalhos do artista, disponível em: < https://www.rayvianna.com.br/>.
Acesso em: 18 de março de 2018.
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Conclusão
Como doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens
Culturais do Cpdoc/FGV, nos últimos quatro anos venho me dedicando a estudar os
lugares de memória da resistência em Salvador e no Brasil. Os lugares de memória,
conceito cunhado pelo historiador francês Pierre Nora nos anos 1980, são objeto de
novas discussões em nossa contemporaneidade e ganham força no âmbito da
chamada justiça transicional. Isto porque acontecimentos não revelados em sua
inteireza por instituições do Estado passam a ser problematizados por narrativas de
personagens que vivenciaram experiências vinculadas a determinados espaços
utilizados como centros de tortura durante a ditadura civil-militar (1964-1985).
Esclarecimentos das circunstâncias através das quais se deram tais episódios são
fundamentais para que as evidências venham à tona e o silêncio seja quebrado num
trabalho de reconhecimento dos crimes então cometidos.
Outrora configurados como lugares privilegiados da tradição e das nações, as linhas
que os definiram ainda permanecem vivas em nosso trabalho contemporâneo de
reaproximação conceitual. Pierre Nora, autor do conceito nos diz que
Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento [de] que não
há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso
manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios
fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais
(...). [Os lugares de memória] são bastiões sobre os quais se escora.
Mas, se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não se teria,
tampouco, a necessidade de construí-los. (NORA, 1993, p. 13)

À guisa de exemplo, os lugares de memória da resistência podem se apresentar na
forma de
Monumentos, parques de recordação, muros de nomes, pedras com
inscrições, placas, esculturas, fotografias, mosaicos, grafitis, murais,
ex-centros de prisão e tortura/ou museus, monólitos, túmulos, [...]
lugares onde sucederam eventos violentos (alguns assinalados
materialmente e outros não), nomes de ruas recordando pessoas,
datas ou eventos, e o mesmo com salões, bibliotecas, teatros,
hospitais, escolas, etc. (SHAFIR, 2012, p. 13 – tradução livre)

Entretanto, nesta pesquisa de doutorado minha atenção esteve voltada para as
edificações, relacionadas diretamente ao passado ditatorial ou não, onde existem
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processos de construção de memoriais, pleiteados pela sociedade civil organizada.
Partindo da premissa de que os memoriais em questão – em sua maioria, ainda em
processo de construção – são também compreendidos como bens culturais,
entendemos que sua função última é de inscrever narrativas sobre o passado da
ditadura para segmentos da sociedade brasileira, incluindo-se neste bojo um objetivo
pedagógico e moral, e também uma forma de justiça (NORA, 2009), uma forma de
reparação simbólica.
A tese que ora concluo, intitulada “Os processos de construção de lugares de
memória da resistência em Salvador – projetos, disputas e assimetrias”, teve como
enfoque analisar três processos envolvendo a Casa Marighella, o Forte do Barbalho e
o Memorial da Resistência da Bahia (casas do Pelourinho), todas as edificações
localizadas em Salvador, e que, relacionadas diretamente ao passado ditatorial ou
não, faziam parte das demandadas de agentes de memória locais pela sua
transformação em memoriais.
Apesar do campo empírico da pesquisa ter sido situado fisicamente em Salvador, os
projetos e processos de construção dos lugares de memória da resistência estavam
marcados por atravessamentos e assimetrias que conjugavam diversas escalas de
governança para sua materialização. Portanto, a partir de estratégias metodológicas,
como entrevistas de história oral, levantamento bibliográfico, análise de documentos
oficiais e processos de tombamento, além da própria experiência vivenciada no
campo, foi possível construir a estrutura dos capítulos da tese de forma a evidenciar a
dinâmica complexa e multissituada destes projetos e processos, e acolher as
indicações da Banca de Qualificação, realizada em abril de 2016.
No Capítulo 1, apresentei como o campo de pesquisa sobre as políticas de memória
foi conformado a partir do processo de aprofundamento da justiça de transição,
destacando os lugares de memória da resistência como parte integrante de pesquisas e
construção de políticas públicas. As iniciativas de construção de lugares de memória
da resistência estão também justificadas em experiências de outros países, onde o
fundamento estaria no reconhecimento público de legado da violência e ancorado na
literatura sobre o trauma - desencadeado pelo processo de revisão do Holocausto - e
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na ideia de não-repetição do passado – debate aprofundado pelo processo transicional
de nossos vizinhos argentinos.
Neste primeiro capítulo, apresentei uma discussão conceitual acerca de lugares de
memória cunhado por Pierre Nora (1993) e como o conceito foi mobilizado no Brasil
por especialistas na tentativa de legitimar a construção destes espaços, através do que
chamei de retórica da resistência, discurso jurídico-preservacionista que mobiliza
premissas dos direitos humanos e do fortalecimento dos valores democráticos. No
Brasil, as premissas para a construção de memoriais operacionalizaram o conceito de
Nora pelo viés patrimonial, como forma dos lugares de memória terem respaldo no
ordenamento jurídico brasileiro, ultrapassando a “incipiência das políticas culturais e
de direitos humanos em relação ao tema” (SOARES; QUINALHA, 2011, p. 264).
Os lugares de memória, além de serem compreendidos pelo que a Constituição de
1988 define como patrimônio cultural brasileiro, no que se refere “à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, também
delimitariam os bens a serem protegidos, remetendo ao seu valor cultural e
permitindo uma gestão administrativa onde confluíssem recursos previstos em
orçamentos públicos e incidissem os próprios instrumentos de proteção dos bens
culturais.
No Capítulo 2, entendendo que os lugares de memória da resistência estão inscritos
em um rol de políticas públicas de memória, me dediquei a narrar como estas
políticas foram construídas desde meados dos anos 1970, tendo como protagonismo
as lutas travadas entre os movimentos sociais organizados, em torno do que se chama
passivo da ditadura, em seu enfrentamento e negociação com gestores públicos e
organismos representativos do poder do Estado. Esta luta e negociação, atravessadas
por conjunturas políticas diversas, permitiram não só a construção de políticas
públicas de memória e medidas de reparação, como conformaram um campo
heterogêneo por memória, verdade e justiça.
Especificamente no que tange os processos de construção dos lugares de memória da
resistência, as demandas cresceram a partir dos anos 2000, com o processo de
aprofundamento de justiça de transição no Brasil. Destaquei, portanto, a inclusão
192

destes nas diretrizes do PNDH-3 que preveem a preservação da memória histórica a
partir da disponibilização de linhas de financiamento para a criação de centros de
memória sobre a repressão política em todos os estados da federação, delegando
responsabilidades à SEDH, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura e Ministério
da Educação.
Assim como destaquei a inclusão dos mesmos na publicação do relatório final da
CNV e das comissões estaduais, municipais e setoriais pelo país, que além de
identificar os espaços utilizados pelo regime militar para a prática de crimes de lesahumanidade, também incluiu em suas recomendações a construção de memoriais em
antigos edifícios utilizados pela repressão.
Como forma de dar substrato empírico, analisei, ainda no Capítulo 2, as disputas em
torno do processo de longa-duração do tombamento do antigo edifício do Deops/SP e
dos projetos de ocupação do espaço de sua antiga carceragem que, em 2009, resultou
na inauguração do Memorial da Resistência de São Paulo, único memorial até então
dedicado à temática da resistência à ditadura no Brasil.
No Capítulo 3 destaquei o papel da Comissão de Anistia no processo de
aprofundamento da justiça de transição no Brasil, a partir da gestão do então
presidente Paulo Abrão. A inclusão dos lugares de memória da resistência enquanto
responsabilidade do Estado também foi assumida pela Comissão de Anistia que, além
de iniciar o processo de construção de seu próprio memorial em Belo Horizonte,
disponibilizou por meio de editais a contratação de historiadores e museólogos para
auxiliar nos processos de construção de memoriais demandados por agentes de
memória em pelo menos dois estados brasileiros, Bahia e Rio de Janeiro.
Foi a partir de um edital entre o Pnud e a Comissão de Anistia que aportei em
Salvador, em 2015. O meu trabalho consistia em dar suporte historiográfico para o
processo de construção do Memorial da Resistência da Bahia, em dois casarios
tombados no bairro do Pelourinho e cedidos ao GTNM-BA via SecultBA. Durante o
meu trabalho como consultora pude vivenciar mais de perto as questões que
atravessavam o processo de construção dos lugares de memória da resistência na
Bahia, a partir da minha atuação profissional enquanto pesquisadora-consultora com
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o Grupo de Trabalho responsável pela implantação do Memorial da Resistência da
Bahia, em Salvador, formado por representantes do governo do estado da Bahia e da
sociedade civil organizada, instituído através de Diário Oficial. Neste sentido,
enfatizei a descrição do processo de seleção realizado pela Comissão de Anistia,
Pnud e GT Memorial, destacando as expectativas em relação à entrega dos produtos
da consultoria (relatórios), a ambivalência da minha inserção enquanto pesquisadora
e pesquisadora-consultora e os impactos do conteúdo do relatório para o campo mvj
baiano.
No Capítulo 4 descrevi como a retórica da resistência foi mobilizada pelo GT
Memorial para construir o projeto da Rede de Memoriais da Bahia. O projeto da rede,
incluído no escopo da consultoria, tinha como objetivo aparente fortalecer e reunir as
iniciativas de construção de memoriais mais destacadas na Bahia. Porém, a partir de
uma descrição do perfil biográfico das edificações que integrariam a rede em
Salvador - a Casa Marighella, o Forte do Barbalho e as casas do Pelourinho –
evidenciei as estratégias utilizadas por cada grupo demandante para a transformação
dos espaços em memoriais. Nestas descrições apontei as disputas internas entre os
três projetos mobilizados pela militância baiana, assim como os conflitos em relação
às negociações com o governo do estado, destacadamente com o órgão do patrimônio
local, subordinado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
Primeiro, as casas do Pelourinho foram cedidas pelo governo de Jacques Wagner em
resposta à antiga demanda pelo tombamento da casa em que o guerrilheiro baiano
Carlos Marighella viveu na Baixa dos Sapateiros até os 24 anos de idade. A família e
o grupo de apoiadores tornaram pública a campanha em prol do memorial durante
solenidade da Caravana de Anistia, em 2011, onde o processo post mortem de
Marighella foi deferido. O governador negou a construção do memorial em
homenagem à Marighella, justificando a cessão das casas tombadas no Pelourinho
para que fosse construído um “memorial de todos os baianos que resistiram à
ditadura”.
Em paralelo, desde 2014, por conta das comemorações em torno dos 50 anos do
golpe civil-militar, o grupo formado por representantes do GTNM-BA, CBV e CEVBA iniciou intervenções no Forte do Barbalho, centro de prisão e tortura de
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opositores políticos durante o regime, identificado pela CNV a partir de testemunhos.
As intervenções consistiram em atos comemorativos, exposição sobre os crimes de
lesa-humanidade praticados no local e instalação de placas de sinalização dos
verdadeiros usos do local para práticas sistemáticas de tortura.
Concluindo, o que destaco é que as casas cedidas pelo governo do estado não tinham
vinculação direta com o passado ditatorial. A formação de um grupo de trabalho,
coordenado por Carlos Marighella, tratou de buscar apoio junto ao Ipac e SecultBA,
obtendo conquistas pontuais e descontinuadas, como o pré-projeto de arquitetura,
reformas do telhado, reformas estruturais e o financiamento de seminário com
especialistas na área de gestão de museus para alavancar o processo de construção do
memorial. A minha contratação posterior viria num momento em que o estado da
Bahia anunciava falta de recursos para continuar o projeto, o que fez com que o GT
negociasse com a Comissão de Anistia a abertura do edital no qual fui selecionada.
No mais, nos dois lugares diretamente associados ao passado e, consequentemente,
com maior potencial simbólico para os agentes de memória, o governo do estado
pouco fez para a construção dos projetos. No caso da Casa Marighella, negou
sumariamente o seu tombamento, dando um parecer (via Ipac) baseado na narrativa
já superada de “ausência de valores arquitetônicos originais” ou “casa
descaracterizada e em condições de ruína”, contrariando as premissas mais atuais de
que o valor de um bem não é intrínseco e, sim, atribuído pelos grupos que os
pleiteiam que, no caso em questão, tinha como forte componente seu valor histórico
e político.
No caso do Forte do Barbalho, tombado desde 1957 pelo Iphan, a gestão do espaço
já havia sido transferida para o governo do estado, via SecultBA. Ali instalaram o
projeto Bahia Criativa, abrigando segmentos da pré-produção de espetáculos
culturais, como oficinas de carpintaria, marcenaria e composição cenográfica.
Mesmo com promessas verbais de seus representantes, o governo do estado não
acolheu a demanda.
Portanto, à guisa de conclusão, destaco que a tese buscou responder algumas
questões (ou inquietações): se os lugares de memória da resistência estão previstos
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nas políticas públicas e de Estado, por que os memoriais não são edificados e
entregues à sociedade? Quais são os reais efeitos que estas políticas públicas de
memória produzem na construção dos lugares de memória da resistência? Por que
existe tamanha distância entre as políticas públicas de memória que estão
consolidadas nos textos, “no papel”, e as práticas efetivas dessas políticas traduzidas,
por exemplo, nas ações mais concretas de atribuição de seu valor patrimonial, de
disponibilização de equipe técnica capacitada e provisão de recursos?
Em escala nacional, as diretrizes que informam os lugares de memória da resistência
no PNDH-3 são pretensiosas, posto que não existem meios para executá-las. Na
prática, não há recursos disponíveis ou mesmo o envolvimento de outros ministérios
e secretarias, além do Ministério da Justiça, representado pela SEDH e a Comissão
de Anistia. A própria Comissão de Anistia que, durante a gestão de Paulo Abrão,
liderou o processo de aprofundamento e de implementação de ações no espírito da
justiça de transição, também não poderia dar conta da construção de memoriais
apenas com editais pontuais. Para sua construção e manutenção, além da necessidade
do Estado prever em seu orçamento o financiamento destes projetos, seria preciso
criar canais para apreender a ressonância dos lugares de memória da resistência
como, por exemplo, o próprio envolvimento do campo da cultura (em especial, o
patrimônio). Portanto, os lugares de memória da resistência não estão na ossatura do
Estado, aproximando-se mais de uma política pública dirigida até então pelos
governos do PT a partir de ações concentradas no âmbito do Ministério da Justiça.
Outra questão é que o processo de construção de memoriais está imbricado no
espectro do que Lifschitz (2015, p. 3) chama de memória política, este campo
singular onde se disputa o sentido do passado político. Se por um lado temos grupos
de agentes de memória imbuídos de protagonismo político para negociar a ocupação
destes espaços com o poder instituído e representado pelo Estado, é substancial para
seus projetos que haja uma adesão de instituições estratégicas dos governos locais.
Um exemplo claro disto está no processo de patrimonialização destes locais, onde os
agentes de memória encontram sérios entraves com a comunidade de técnicos e
especialistas dos institutos de salvaguarda do patrimônio, assim como de secretarias
municipais e estaduais que promovem políticas no âmbito da cultura e dos direitos
humanos, para implementar seus projetos.
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Isto se reflete pela própria falta de entendimento dos governos locais de que os
lugares de memória da resistência são uma política efetiva de Estado. Ainda, na
prática, na política do dia-a-dia, está internalizado em grande parte da sociedade, seja
pelo discurso midiático e institucional, que este tipo de empreendimento é algo
partidário, vinculado às posições políticas dos agentes no passado, reflexo da disputa
pela inscrição de versões sobre o passado ditatorial na memória coletiva. Reconhecer,
portanto, os lugares de memória da resistência como algo a ser preservado e
protegido pelo Estado, passa pela construção de estratégias dentro da mesma cultura
política, travestida com outros (ou os mesmos) discursos políticos de criminalização
dos movimentos sociais e das ideologias de esquerda.
Considero, portanto, a perspectiva de desdobramentos de novas pesquisas em torno
dos processos de construção dos lugares de memória da resistência em Salvador, que
articulem saberes das áreas de Museologia, Antropologia, Arquivologia, Direito,
História, Administração, Arquitetura, etc., para aprofundar a reflexão sobre estes
projetos locais, analisando entre outras questões, como se conformaram as políticas
culturais na região e como foi construída a historiografia do período ditatorial na
Bahia, de forma a refletir sobre a construção da memória, considerando seus
silêncios, apagamentos e esquecimento.
O Estado legitima a política no papel, mas a realidade dos processos se desdobra em
ações pontuais e fragmentadas, sem planejamento e continuidade, onde os memoriais
parecem ser um peso no orçamento de um estado tão “cheio de pautas mais
urgentes”. Parafraseando a epígrafe de Milton Santos que inspirou algumas reflexões
ao longo da pesquisa, existem as relações mais gerais, aqui abordadas através das
ofertas mais generalizantes de sentido traduzidas pelas assimetrias das políticas
públicas de memória, mas também existem os projetos e disputas locais onde é
preciso uma tomada de posição intelectual e, posteriormente, política. A forma como
a história do período da ditadura civil-militar se espacializa, especificamente em
Salvador, perpassa a construção do valor deste tipo de bem cultural e a mobilização
mais ampla da sociedade que, por fim, são os atores que potencialmente
protagonizam um trabalho resistente de pressão, que resulta em verdadeiras
transformações institucionais.
197

A luta pela construção dos lugares de memória da resistência é contínua, e como
destaco desde o título da tese, é processual. Portanto, cabe apontar que novos
desafios se colocam diante dos pesquisadores que se dedicam ao tema a partir do
novo contexto político que se instaura a partir do golpe de 2016, onde parece não
haver clima para efetivação de políticas públicas vinculadas aos direitos civis, sociais
e humanos?
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ANEXO III
Carta encaminhada à Marcelo Carvalho Ferraz pela diretora geral do Ipac Elisabete
Gándara Rosa. (ROSA, Elisabete Gándara [Ofício] 1 set. 2014, Salvador [para]
FERRAZ, Marcelo Carvalho. Salvador. 1f. Solicitação de tombamento da casa onde
viveu Carlos Marighella.)
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ANEXO IV
Reprodução da carta enviada ao ministro Pepe Vargas pelo CBV e GTNM-BA
demandando a construção do memorial no Forte do Barbalho. (GTNM-BA; CBV.
[Carta] 1 jun. 2015, Salvador [para] VARGAS, Pepe. Brasília-DF. 5fs. Pleito para
implantação do Memorial Viva a Liberdade no Forte do Barbalho.)

Salvador, 01 de Junho de 2015.
Excelentíssimo Senhor Ministro
Pepe Vargas
Ministério da Secretaria dos Direitos Humanos
Brasília - DF
Senhor Ministro,
Encaminhamos, abaixo, um pleito para a implantação do Memorial Viva a Liberdade
no Forte do Barbalho, em Salvador (BA), um espaço de memória política e de
celebração da Luta pela Liberdade na Bahia, ao longo de toda a sua história.
PORQUE O VIVA A LIBERDADE NO FORTE DO BARBALHO
Antes de mais nada, porque 50 anos após o golpe de 64, o Estado
da Bahia ainda não tem um espaço permanente de exposição,
discussão e celebração da luta de resistência à ditadura na
Bahia, bem como de outras lutas contra a opressão ao longo da sua história.
Aqui foi vencida a derradeira batalha contra a ”farsa eleitoral“ no longo embate
contra o autoritarismo carlista, e o aparato do servilismo fisiológico encravado em
todas as instituições do estado.
No ano passado, por ocasião das manifestações de repúdio aos 50 Anos do Golpe
Civil-Militar, o Comitê Baiano Pela Verdade e um conjunto de organizações e
movimentos democráticos, contando com apoio governamental, realizou o ato
político Viva a Liberdade, “ocupando” o Forte do Barbalho, contando com evento
ecumênico, o lançamento de um manifesto pela reinterpretação da Lei de Anistia e
inauguração de placas sinalizando seu caráter de centro de tortura e prisão, por onde
passaram - pós-64 - uma centena de lutadores pelas liberdades.
Novo ato foi realizado este ano, por ocasião dos 30 anos de redemocratização do país,
além de uma atividade em defesa da legalidade democrática liderada por centrais
sindicais. Com essas ações, o Forte ganhou evidência e foi, assim, saindo de sua
invisibilidade.
Nos últimos anos, outros usos foram dados a prédios que eram símbolos do arbítrio e
da violência da ditadura. O prédio da Polícia Federal no Cais do Porto de Salvador foi
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demolido. O Forte de Santo Antônio foi transformado em Centro Cultural e a
Penitenciária Lemos de Brito, na Mata Escura, que já esteve ameaçada de ser
implodida, tem um projeto inicial de preservação e de memória como presídio
político, só agora, 50 anos depois.
Sem qualquer sentimento de revanchismo é absolutamente indesculpável que a
Bahia, presente de forma marcante na luta contra a ditadura, não se empenhe em
registrar, lembrar e relembrar a história de resistência do seu povo, não bastasse ter
que engolir este ‘monumento ao puxa-saquismo’ e desrespeito que significou a
retirada do nome Dois de Julho do seu aeroporto.
Temos preservado o símbolo maior da repressão na Bahia e um dos mais ativos
centros de tortura do Brasil: o Forte do Barbalho. Ali, a história está viva, tem a dor
misturada às pedras, o sonho da liberdade misturado ao limo impregnado nas paredes
nuas das celas.
Monumento edificado para resistir à invasão holandesa em 1638, no séc. XVII, talvez
a maior fortificação militar na Bahia colonial, é um exemplo belo e tenebroso da luta
pela independência do Brasil, contra a escravidão, de insubordinação e subversão,
prova do espírito indomável e rebelde do nosso povo.
Entre muitos outros, estiveram presos no Barbalho os rebeldes da Revolta dos
Alfaiates de 1798, revolucionários do movimento republicano em 1821, combatentes
da luta pela independência da Bahia até 02 de Julho de 1823, Cipriano Barata em
1829, os escravos presos com a derrota da Revolta dos Malês em 1835 e os militares
adeptos da Sabinada em 1837.
VIVA A LIBERDADE
MEMORIAL DE RESISTÊNCIA DO POVO DA BAHIA.
As instalações do Forte do Barbalho foram transferidas pelo Serviço de Patrimônio
da União ao Estado e o IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultura da Bahia
já executou uma primeira reforma geral na fortificação. Legalmente, portanto, está
sob a jurisdição do Estado da Bahia.
Nosso pleito é que o Governo Federal apoie o Governo da Bahia, através da
Secretaria de Cultura – SECULT e do IPAC com o objetivo de instalar e manter o
Memorial da Liberdade na Bahia (VIVA A LIBERDADE) no Forte do Barbalho.
É importante que um dos maiores centros de tortura do país assuma o protagonismo
em divulgar a luta pela liberdade, sirva para denunciar suas violações e se torne um
espaço de pesquisa e educação para a comunidade, a Academia e as novas gerações,
além de afirmar a sua própria história.
Outra característica importante do MEMORIAL VIVA A LIBERDADE é sua pauta,
que não se restringirá somente ao período da Ditadura instalada em 1964, mas, com
uma temática muito mais ampla, abarcará todos os movimentos que lutaram e lutam
por direito à liberdade e reconhecimento social.
De Cipriano Barata, líder da Conjuração Baiana, aos Malês revoltosos pela libertação
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dos escravos, ao movimento de afirmação dos direitos das mulheres, ao resgate da
memória sobre a repressão política durante a Ditadura Militar, o Forte pode
centralizar, documentar e repercutir todo este longo e permanente processo de
afirmação dos direitos e defesa da liberdade como valor fundamental.
Nem é preciso enfatizar a importância atual da luta política para reduzir a
desigualdade social, matriz do preconceito, da violência e da concentração do poder
nas mãos de uns poucos privilegiados.
O Forte pode ser um irradiador, uma referência do ponto de vista estratégico para os
que ainda sonham com a República do Brasil como uma verdadeira república, justa e
solidária. É uma oportunidade, também, para dar sentido e conteúdo à consigna
‘Pátria Educadora’, sobretudo em tempo de cinismo e descrença, sem dar o devido
reconhecimento às lutas e aos lutadores por liberdade e justiça.
A exemplo do que acontece em S. Paulo, o Forte pode ser um destino didático, em
um curto prazo, ponto de encontro e debate para estudantes e para a própria
academia, estabelecendo convênios com outros centros internacionais dedicados ao
tema, como o Museu do Holocausto, ou o Museu do Apartheid.
Servirá como plataforma para eventos ligados aos movimentos de afirmação de
direitos que ressurgem como contrapontos de resistência às ondas conservadoras e
aos fundamentalismos que assustam o mundo.
Com estrutura desburocratizada e proposta de transversalidade temática, onde tudo o
que interessa à liberdade interessa ao VIVA A LIBERDADE, o Forte será um
instrumento democrático, cruzamento do passado, do presente e do futuro.
NECESSIDADES PRIORITÁRIAS
Nossa demanda inicial é de que haja uma articulação entre o Governo Federal e o
Governo Estadual para começar a implantação do Memorial da Luta pela Liberdade,
alocando recursos humanos e financeiros – apesar da crise fiscal – pela importância
histórica e política desta iniciativa.
Cabe ainda uma ressalva especial para a repercussão política que uma iniciativa deste
tipo trará para os Governos Federal e Estadual. Em síntese, este é um projeto que
trará ampla repercussão para temas em pauta na sociedade, pois carrega um conteúdo
político extremamente oportuno para o momento critico que vive o país e pode se
tornar um polo de debates e ações que interessam a todos que buscam garantir os
avanços e os direitos da maioria do nosso povo.
Na expectativa de uma resposta positiva, nos despedimos com os mais sinceros votos
de estima e consideração.
Comitê Baiano Pela Verdade
Grupo Tortura Nunca Mais - Bahia
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ANEXO V
Parecer Técnico do Ipac relativo ao pré-projeto de arquitetura do Memorial da
Resistência da Bahia. (Parecer Técnico n. 0495/2014)
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