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"Por eso, el ser que tiene el infortunio de 

sumergirse en la amnesia no puede 

empezar la vida desde cero, ya que se ha 

quedado sin memoria pero también sin 

inocencia." 

Mario Benedetti
1
 

 

 

Introdução 

O modo como cada país apresenta institucionalmente seu passado reflete no 

pensamento da sociedade, na elaboração sobre esse passado-passado (Rabotnikof, 2008), 

mas também em sua concepção sobre o presente - sempre permeado por marcas do 

passado. Portanto, o presente trabalho visa analisar as políticas de memória implementadas 

pelo Estado sobre a ditadura civil-militar brasileira e quais seus impactos na sociedade 

democrática. Impactos no sentido de analisar os restos da ditadura que permanecem nosso 

viver político, pois uma sociedade que não elabora sua memória está fadada a repetir os 

erros do passado. A partir da ideia de “lembrar para não repetir” (Adorno, 2006) pode-se 

construir as bases para o que vem sendo chamado de políticas de memória. Refletir sobre 

esse termo significa pensar sobre o passado e sua interferencia contínua no presente e no 

futuro. Portanto, o trabalho visa analisar comparativamente políticas de memória de um 

país no qual se vive sob o silêncio, como o Brasil, e de um país em que a memória é tida 

como política institucional, como a Argentina.  

“Todos conhecemos a temática clássica das sociedades destinadas a repetir o que 

são incapazes de elaborar; sociedades que já definem de antemão seu futuro a 

partir do momento que fazem de tudo para agir como se nada soubessem a respeito 

do que se acumulou às suas costas.” (Safatle e Teles, 2010) 

 

Durante 21 anos o Brasil viveu sob o espectro da ditadura civil-militar, anos que 

deixaram marcas e rastros que seguem durante o período democrático. A última ditadura 

pode ser analisada como um momento no qual as políticas de Estado pautam-se na 

utilização do uso da força e da violência (Grigoli, 2016) para implementação de planos 

institucionais educacionais, econômicos e sociais exigidos pelos países comandantes da 

economia mundial. Segundo Florestan Fernandes (1982) o contexto pode ser compreendido 

através do resultado de uma aliança entre a burguesia nacional, o Estado e empresas 

                                                
1
 Mario Benedetti, Perplejidades de fin de siglo, Montevideo, Cal e Canto, 1993, p.10. 
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multinacionais - por isso a necessidade de chamar o período de ditadura civil-militar
2
, pois 

sem o apoio da burguesia e do empresariado a história se apresentaria outra.  

Dessa maneira, se buscará uma reflexão sobre o momento histórico de 

desestruturalização do período autoritário à passagem para a democracia, momento em que 

a memória do recente passado ditatorial estava posta em jogo através da pugna entre os 

atores Forças Armadas e Movimentos Sociais. Explorar esse período significa entender 

quais políticas de memória cada ator buscava implementar e qual prevaleceu em tempos 

democráticos, analisando-se, portanto, o impacto dessa institucionalização memória nas 

problemáticas autoritárias que ainda permanecem na democracia. Safatle e Teles (2010, 

p.9) apontam para essa questão de um passado mal elaborado e sobre a importância de se 

“falar do passado recente e da sua incrível capacidade de não passar.” Para esses autores 

vivemos hoje em uma semidemocracia, onde se segue necessário entender como “a 

ditadura militar brasileira encontrou de não passar, de permanecer em nossa estrutura 

jurídica, em nossas práticas políticas, em nossa violência cotidiana, em nossos traumas 

sociais que se fazem sentir mesmo depois de reconcialiações extorquidas.” (Safatle e Teles, 

2010, p. 9) 

O tema da ditadura civil militar ecoa até os dias de hoje por diferentes motivos - e por 

isso a persistência em seguir estudando - pelo fato de algumas vítimas e seus familiares 

ainda estarem vivos e seguirem exigindo respostas e justiça sobre os crimes de lesa-

humanidade ocorridos; pelo fato dos torturadores, repressores, apoiadores e financiadores 

do período autoritário seguirem em plena liberdade; pelas Forças Armadas seguirem com 

grande poder e autonomia (pensar na intervenção militar do Rio de Janeiro); por jovens 

levantarem cartazes que instigam a volta da ditadura militar no país; por pesquisas como as 

do Fórum Brasileiro de Políticas de Segurança (relatório de outubro de 2017) e do 

Datafolha (01/10/2017) as quais apontam para relativa perda de confiança do brasileiro na 

democracia e maior apoio ao autoritarismo.  

Pelas injustiças, medos e violências sofridas por muitos dos opositores ao regime 

autoritário instaurado em 1964 no Brasil, esse tema sempre me sensibilizou. Seguindo a 

ideia de que a narrativa das nossas decisões são necessárias para que o leitor entenda a 

escolha do tema, e de que as "peculiaridades das próprias trajetórias dos pesquisadores" 

                                                
2
 Utilizo aqui o termo civil-militar pois a ditadura brasileira se deu, em parte, devido ao financiamento de setores 

da sociedade civil, como de grandes empresas nacionais e multinacionais. De acordo com a Comissão Nacional 

da Verdade, cerca de 80 empresas corroboraram com a ditadura no Brasil.  
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(Velho, 2003) definem a importância do tema para o autor, sigo este meu breve relato. 

Ainda no ensino fundamental tive minhas primeiras aulas a respeito da ditadura civil militar 

brasileira, lembro - e aproveito esse momento para demonstrar através da minha vivência 

individual que quando uma experiência educacional sobre o passado aborda a importância 

do saber para não repetir, essa nos marca profundamente, como afirma Adorno (2006) - 

que imergimos no assunto através da leitura do livro O que é isso, companheiro? de 

Fernando Gabeira, deixando muitos da turma agoniados pela arriscada estratégia de se 

raptar um embaixador para em troca poder libertar colegas presos. A curiosidade por 

entender como se permitiram tamanhas atrocidades durante o período e, como resposta à 

tamanha  violência, movimentos populares, artísticos e políticos que jamais aceitaram o 

"cálice do cale-se", me levou a leitura do livro 1968: o ano que não terminou, de Zuenir 

Ventura. Desde então, mesmo não tendo nenhum familiar ou amigo que sofreu diretamente 

com as ações de um Estado pautado no autoritarismo militar, as dores dos que tiveram que 

suportar violências (não apenas físicas e psicológicas) e seu destemor pareciam me atingir 

em cheio, provocando indignação e preocupação para que esse momento nunca se esqueça, 

para que jamais aconteça. Já na Universidade, tive a oportunidade de trabalhar na 

Comissão da Memória e Verdade da UFSC e do Memorial Catarinense dos Direitos 

Humanos, iniciando minha trajetória acadêmica voltada ao estudo do período militar. Por 

fim, em 2016 realizei um intercâmbio através do programa da Associação Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM), onde estive um semestre estudante na Universidade de 

Buenos Aires (UBA) e aprendendo não só academicamente através da disciplina El sistema 

de campos de concentración en Argentina: aportes a los procesos de juzgamiento de 

crímenes de Estado, do professor doutor Daniel Feierstein, mas também vivenciado como é 

morar em um país em que os espaços para a memória se tornaram uma política institucional 

há anos, e onde os perpetradores da ditadura seguem sendo julgados e presos.  

Sempre pensando sobre como cada país constrói e reconstrói seu passado de 

diferentes maneiras, e como isso é também uma política institucionalizada (Grigoli, 2016) 

que pode variar de governo para governo, e como essa memória infringe sobre o presente 

democrático, o trabalho busca se inserir no campo de estudos da sociologia política. Dessa 

maneira, o objeto desta pesquisa gira em torno das políticas de memória implementadas 

pelo Brasil pós ditadura civil-militar, através de um resgate histórico sobre como se deu a 

desestruturalização do período autoritário ao período democrático, quais foram os atores 

envolvidos nesse processo, e quais foram as políticas institucionais implementadas a 
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respeito do recente passado. Ao buscar analisar políticas institucionais sobre a memória da 

ditadura brasileira, investiga-se alguma possível relação destas com a violência 

institucional praticada pelo Estado brasileiro e a atual diminuição da confiança 

populacional na democracia.  

De acordo com Jacques Le Goff (2003, p.82) a memória é também coletiva, e pelo 

lado coletivo ela se transforma também em política, em campo de disputa "onde os 

diferentes segmentos da sociedade visam construir uma versão sobre o passado que melhor 

os sirva"
3
. Portanto, a memória coletiva sobre a ditadura civil militar que permeia o 

pensamento de grande parte da sociedade brasileira representa a memória pela qual algum 

dos atores, pertencentes à pugna da democratização do país, buscou conquistar.  Assim, o 

problema de pesquisa busca refletir sobre qual a influência e/ou consequência do tipo de 

políticas de memória (Rabotnikof, 2008; Sikkink, 2011) - aquelas sobre a ditadura civil-

militar - inseridas na configuração democrática brasileira.  

De acordo com Bauer (2011), o processo de transição do período autoritário ao 

período democrático no Brasil - permeado de resquícios da ditadura - foi bastante lento, 

marcado por uma reconciliação ordenada pelas próprias Forças Armadas. Essa análise 

sugere que a estratégia estatal foi a de implementar uma política de memória que incutiu 

um pensamento hegemônico sobre a importância do consenso e o perigo do conflito entre 

militares e civis.   

Foi, portanto, um processo marcado por um acordo de "proteção amigável", de conivência 

civil na manutenção do comportamento autônomo militar, preservando enclaves 

autoritários no aparato estatal democrático (Bauer, 2011). O pensamento conciliatório 

gerou uma impressão popular de que os familiares das vítimas e os movimentos de direitos 

humanos representavam uma ameaça à democracia por não se mostrarem favoráveis a 

impunidade pelos crimes cometidos durante a ditadura civil militar. Observando outros 

países latino americanos que também passaram pela experiência da ditadura civil militar, 

entender os diferentes modos de desestruturação desse processo parece essencial para se 

pensar a democracia em que vivemos hoje, o papel e a força de cada um dos atores - 

                                                
3 Cabe aqui buscar também as teses de Walter Benjamin sobre a história dos vencedores, pois “o vencedor de 

hoje estabelece a linha da vitória de amanhã perante a qual nem mesmo os mortos estão em segurança (pois a 

memória é elaborada pelo vencedor de modo a fazer do passado a ‘prova’, a ‘justificação’ e a ‘legitimidade’de 

sua vitória presente. Nessa história de vencedores, o progresso não traz a barbárie, mas é a barbárie).” (Chauí, 

2007, p.166)     
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movimentos sociais, forças armadas e Estado. Pois em outro países, como a Argentina
4
  - 

onde a ditadura funcionou de maneira distinta e com um número muito maior de mortes, 

mas, ainda assim, seguiu os moldes da repressão do Cone Sul - os espaços para a memória 

se tornaram uma política de Estado, e através da visibilidade até institucionalizada da luta 

por Memória, Verdade e Justiça, fazendo com que as Forças Armadas perderam muito de 

sua autonomia. Contudo, uma ditadura não se mede pelo número de mortos deixados para 

trás, mas “através das marcas que ela deixa no presente, ou seja, através daquilo que ela 

deixará para frente.” (Safatle e Teles, 2010, p.10). 

          Selecionou-se a Argentina para análise comparativa por dois motivos principais: pelo 

meu intercâmbio acadêmico ter sido realizado neste país, e com isso tive contato e acesso a 

informações sobre a ditadura civil-militar argentina de 1976; e por ser um país 

latinoamericano de referência em políticas de memória, onde a memória dos que sofreram 

com a repressão estatal ainda vibra nas ruas, nos ex-centros clandestinos de detenção 

transformados em espaços de reflexão, nos julgamentos aos militares perpetradores, na 

busca pelos netos desaparecidos. De acordo com Bauer (2011) e Acuña e Smulovitz (1995), 

o processo de desmanche da ditadura argentina representou uma ruptura com o projeto 

militar anterior, quando em 1983 - através de eleições diretas - Raúl Alfonsín instaurou 

políticas de memória que respondiam algumas das demandas dos organismos de direitos 

humanos por memória, verdade e justiça. A construção histórica das políticas de memória 

na Argentina pós ditadura civil-militar deve ser resgatada para pensarmos como esse 

processo se deu, de maneira bastante distinta, no Brasil. Lá podemos observar medidas de 

elaboração sobre o passado desde os anos oitenta, suas interrupções e volta durante os anos 

2000. Assim, vale mencionar algumas dessas políticas, como a Comissão Nacional sobre o 

Desaparecimento de Pessoas (CONADEP), os julgamentos aos militares que cometeram 

crimes de lesa-humanidade, a anulação das leis de autoanistia, o ato de retirar o quadro dos 

ditadores Videla e Bignone do Colégio Militar, a criação de espaços para memória e 

promoção de direitos humanos, entre outros exemplos. Uma destas políticas de memória 

institucionalizadas pelo governo argentino, foi a lei nº 26.691 de 2011, a qual possui a 

finalidade de sinalizar, preservar e promover atividades educativas de investigação, 

capacitação e difusão do que ocorreu durante a ditadura, uma parceria entre a Secretaria de 

Direitos Humanos, organizações de direitos humanos e universidades voltadas para o 

                                                
4
 Pelo fato desta pesquisa estabelecer certo diálogo  a Argentina, e com isso se apoiar em algo da literatura de lá 

sobre o tema, optei por não fazer uma livre tradução dos textos em espanhol aqui citados. 
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estudo e pesquisa dos acontecimentos históricos da época. Para que jamais se esqueça, para 

que nunca mais aconteça.  

 

Políticas de Memória: em busca de um conceito 

Por se tratar de um conceito que abrange a dimensão da memória, e essa ser analisada 

mais frequentemente no campo da psicologia e da história, parece ser um conceito ainda em 

construção na área da sociologia política no Brasil. O que também pode estar relacionado 

ao nosso contexto, de adoção de uma política de memória do esquecimento, e por isso 

mesmo não se trata do assunto. Diferentemente da Argentina, onde as políticas de memória 

foram institucionalizadas
5
, onde a luta sobre passado da ditadura ainda vibra nas ruas e na 

produção, as pesquisas sobre a temática, são significativamente maiores. Por isso a 

necessidade de me apoiar em autores de lá, mas sempre buscando também perspectivas 

daqui.  

Dessa maneira, de acordo com a autora Nora Rabotnikof (2008), há de se fazer uma 

distinção entre o que são "memorias de la política"  e "políticas de la memoria".  Se entende 

como "memorias de la política" (memórias da política) como sendo o modo como as 

pessoas que viveram um certo período histórico narram sua experiência e "construyen el 

recuerdo de ese pasado político" (Rabotnikof, 2008, p.260). De outro modo, o conceito de 

"políticas de la memoria" (políticas de memória) representa "las formas de gestionar o 

lidiar con ese pasado" (Rabotnikof, 2008, p.261), formas que costumam derivar de políticas 

públicas.  

Diferentemente de Nora (2008), os autores brasileiros que entrei em contato até o 

momento e tratam do termo, utilizam o conceito como "políticas de memória histórica", 

acresentando, então, a dimensão "histórica" no final. Todavia não encontrei o porquê dessa 

escolha, mas resolvi por adotar o conceito como é utilizado na Argentina.  

Ao fazer uma análise comparativa das políticas de memória histórica na Espanha pós 

franquista e no Brasil pós ditadura civil militar, Sousa (2011) demonstra como em nosso 

país não há uma lei de memória histórica em si, apenas algumas iniciativas singulares como 

a Lei dos Arquivos, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o Plano 

                                                
5
 De acordo com a Direção Nacional de Espaços de Memória da Argentina, "La ley 26.691 promulgada en 2011 

se propone institucionalizar las políticas de memoria y fortalecer la gestión de los espacios de memoria, como 

así también garantizar la preservación como valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales en 

las causas por delitos de lesa humanidad" (2015, p.5) 
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Nacional de Direitos Humanos, a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão de Anistia. 

De acordo com esse autor, no Brasil não há responsabilização pela pesquisa e busca de 

desaparecidos políticos, localização e identificação dos ocorridos de violações aos Direitos 

Humanos, não há uma legislação que proíba símbolos e monumentos em homenagem à 

ditadura e seus protagonistas; porém, tudo isso deveria fazer parte de uma lei sobre 

memória histórica.   

"É possível que as vítimas, com base nos seus depoimentos e testemunhos, sejam 

sabedoras, como memória autobiográfica e como socialização na memória 

histórica, de que o caráter potencialmente fascista está presente como 

agressividade autoritária. A política de memória histórica de vitimização, ou seja, 

encerrar a questão nos que viveram diretamente como vítimas as ações das 

ditaduras e do fascismo, é uma das formas de construir o seu isolamento [...] 

Mesmo que o sentimento de medo seja menor, o de impotência é maior. Para 

muitos resta a política de permanente resistência, de alerta, de denúncia e de 

construção de uma memória histórica crítica e reflexiva." (Sousa, 2011, p.68) 

 

Grigoli (2016) se apoia bastante nas ideias de Sousa (2011) e Fernández (2008) para 

abordar a ideia de políticas de memória histórica. Portanto, a definição desse conceito pode 

ser entendida como "todas aquelas iniciativas de caráter público (não necessariamente 

político) destinadas a difundir ou consolidar determinada interpretação de algum 

acontecimento do passado de grande relevância para determinados grupos sociais ou 

políticos, ou para o conjunto de um país" (Grigoli, 2016, p.91 apud Fernandez, 2008, p.52). 

Seguindo o pensamento dessa autora, as políticas de memória histórica apoiam-se em 

quatro pilares: fazer com que não se permita que indivíduos que cometeram graves 

violações aos direitos humanos durante a ditadura civil militar continuem agindo em nome 

do Estado; realizar uma reforma em nossa legislação e organização estatal, em tudo que 

esteja relacionado ao período ditatorial; a necessidade de aprimoramento dos servidores 

policiais para com os direitos humanos; e a busca pelo direito à memória e à verdade para 

as vítimas do regime autoritário e toda a sociedade. Visando, sempre, "reinserir, no debate 

social, a questão do autoritarismo e suas consequências negativas à sociedade, promovendo 

a reflexão para que tais crimes nunca mais voltem a acontecer." (Grigoli, 2016, p.92).  

  

Hipoteses  

Buscar mapear o processo de desmanche da ditadura civil militar brasileira e a 

sorrateira implementação de uma certa memória sobre o recente passado. Se durante os 

anos 1970-1980 houve uma disputa sobre qual seria a memória institucional a ser instalada 
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e as políticas derivadas dessa, a ideologia do esquecimento e da conciliação entre as vítimas 

e os perpetradores parece ter sido hegemônica para realização da passagem à democracia 

(Bauer, 2011). Ou seja, ocorreu uma espécie de auto modificação dos próprios militares 

para a construção da democracia no Brasil, como afirma Florestan Fernandes (1984) a 

democracia nasce da "costela da ditadura", marcada por um processo "lento, gradual e 

seguro" a favor do consenso e não de um colapso para com o passado autoritário. 

Mostrando a construção da memória coletiva ser um campo de disputas, onde diferentes 

grupos da sociedade buscam instalar suas interpretações sobre o passado. Como afirma 

Grigoli (2016, p.82 apud Pollack, 1989, p.9) "não há projeto de país que não implique em 

elaboração da memória, pois a referência do passado tanto serve para manter a coesão dos 

grupos e definir seu lugar respectivo na sociedade como para marcar oposições 

absolutamente irredutíveis".  

Outro pensamento que permeia este trabalho, é o de que os efeitos da adoção da 

política de conciliação e esquecimento podem estar refletidos nos altos índices de violência 

institucional de nosso país e na crescente desconfiança da população para com a 

democracia
6
. Alta violência institucional no sentido de que, segundo o Segurança Pública 

em Números 2017 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
7
, 22.897 pessoas morreram 

em decorrência de intervenções de policiais Civis e Militares entre 2009 e 2016 - o que 

representou um crescimento de 25% em relação a 2015; e pelo fato de que, de acordo com 

Schultz (2015) os presídios brasileiros estão repletos de violências aos Direitos Humanos, 

incluindo problemas de superlotação, prática de tortura e massacres que seguem ocorrendo. 

Sobre a progressiva desconfiança da população brasileira com relação à democracia, e 

equivalente aumento do apoio ao autoritarismo
8
, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

                                                
6
 No presente trabalho o conceito de democracia será abordado a partir da perspectiva da teoria democrática de 

David Held (1987). Estes autores analisam a ideia de democracia a partir do pluralismo democrático, apontando 

para a falta de constatação empírica do conceito rousseauniano clássico de democracia, e trazendo uma visão 

sobre a importância de maior controle para com a agenda democrática e para com os grandes grupos 

econômicos, buscando maneiras de limitar a concentração extrema da riqueza através de uma equalização 

econômica da sociedade. 
7
 Disponível em <http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/10/infografico2017-vs8-FINAL-

.pdf> Acessado em 18/11/2017. 
8
 O conceito de autoritarismo aqui abordado segue o alinhamento teórico de Adorno (2015) e Norberto Bobbio 

(2000), onde entende-se que em uma sociedade onde o caos impera, ou imperava, a única maneira de ordená-lo 

deve ser através de uma planejamento seguro e ordenado de forma excessivamente hierárquica. A ideologia 

autoritária, segundo estes autores, prega a valorização da autoridade (de um ou de alguns) para reordenar o caos, 

implementar a ordem social, e para alcançar esse objetivo justificam-se os meios utilizados, até mesmo a 

violência, a ação coercitiva. Trazendo, portanto, o princípio de desigualdade entre os homens de maneira 

naturalizada, pois para reorganizar a ordem social é preciso hierarquizar.  

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/10/infografico2017-vs8-FINAL-.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/10/infografico2017-vs8-FINAL-.pdf
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(FBSP) juntamente com o Datafolha
9
, apresentam esse crescimento a partir de uma escala 

psicométrica elaborada por Theodor Adorno. Dessa maneira, para mostrar como no Brasil 

os índices de "tendências antidemocráticas" tem crescido, foram aplicados 2.087 

questionários - em março de 2017 - com indivíduos a partir de 16 anos, em 130 municípios. 

A partir disso, foi criado um "Índice de Propensão ao Apoio de Posições Autoritárias", o 

qual mostrou-se muito alto. Pois, tendo em vista a escala elaborada pelo FBSP para 

mensurar o grau de concordância, sendo 10 o máximo de apoio a posições autoritárias e 0 o 

mínimo, a pesquisa realizada em março de 2017 apresentou um grau de 8,10, o que pode 

ser considerado como indicativo de forte propensão à adesão de ideais ditatoriais (Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, 2017).  

Portanto, após apresentar como o Brasil pode vir a ser considerado um país permeado 

por uma relevante violência institucional e uma frágil democracia, podemos trazer alguns 

autores que pensam o contrário do que foi implementado pelo Estado, que mostram como o 

que fortalece a democracia não é a impunidade e o esquecimento como prevenção para 

futuras estratégias autoritárias, mas justamente o oposto. De acordo com  Kathryn Sikkink 

(2011), os países com níveis mais baixos de repressão e violações a direitos humanos são 

os que aplicaram processos de julgamento ao seu passado ditatorial. Também Bauer (2011) 

concluiu sobre a necessidade de deixar a hipótese de que julgar crimes ocorridos na 

ditadura militar produz instabilidade, pois é justamente o contrário, visto que está provado 

que a impunidade corrói a base do Estado de Direito, afetando a essência democrática.  Por 

fim, Acuña e Smulovitz (1995, p.23) reiteram a conclusão de que a ideologia de buscar 

resolver um conflito através do esquecer é uma farsa, pois "el juzgamiento puede llegar a 

constituirse en un mecanismo de disuasión de futuras estrategias autoritarias y, 

consecuentemente, en un importante factor de reproducción de estabilidad democrática."  

Entender como as políticas de memória, aquelas que buscam dar voz às vítimas da 

ditadura civil militar, influenciam no processo educativo de construção da memória 

coletiva e como isso está essencialmente ligado a democracia, parece ser chave para 

entender alguns dos problemas apresentados pela violência presente na sociedade brasileira 

atualmente. Para isso, surge a necessidade de se analisar algumas das políticas de memória 

já instauradas no país em comparação com as políticas da Argentina. Contudo, mesmo 
                                                
9
 Medo da violência e o apoio ao autoritarismo no Brasil: índice de propensão ao apoio a posições autoritárias 

(2017). Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2017/10/FBSP_indice_propensao_apoio_posicoes_autoritarios_2017_relatorio.pdf> Acessado 

em: 30/10/2017.         
 

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/10/FBSP_indice_propensao_apoio_posicoes_autoritarios_2017_relatorio.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/10/FBSP_indice_propensao_apoio_posicoes_autoritarios_2017_relatorio.pdf
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sendo políticas públicas que se preocuparam com uma educação em Direitos Humanos e 

em dar voz aos que sempre foram silenciados (incluindo militantes vítimas e militares 

torturadores), ao analisarmos pesquisas como as do Fórum Brasileiro Segurança Pública, o 

alcance das políticas realizadas até então parece não ter sido suficiente para previnir a 

“barbárie”.  

 

Objetivos 

● Geral:
10

  

 

Buscar analisar comparativamente duas políticas de memória institucionais a respeito 

da ditadura civil-militar de cada país, sendo uma do Brasil e outra da Argentina. Para então, 

pensar suas possíveis relações com a configuração da democracia no país atualmente. 

 

● Específicos: 

 

- Abordar uma política de memória brasileira em comparação com outra da Argentina;  

- Buscar mapeamentos sobre a permanência da violência institucional, analisando estes 

enquanto resquícios do autoritarismo de Estado na democracia brasileira; 

- Entender teoricamente os conceitos de políticas de memória; 

 

Justificativa 

Se segundo Kathryn Sikkink (2011) os países com níveis mais baixos de repressão e 

violações a direitos humanos são os que aplicaram processos de julgamento ao seu passado 

ditatorial, parece relevante pensar a questão no Brasil, país onde segue em vigor uma Lei de 

Anistia sem valor perante a jurisprudência internacional, a qual considera crimes de lesa-

humanidade - como os que ocorreram durante a ditadura - imprescritíveis, ou seja, crimes 

permanentes não importando o transcorrer dos anos. Ou seja, seguindo esse raciocínio, 

refletir e analisar políticas de memória através de um olhar da sociologia política significa 

                                                
10

 Este foi elaborado em decorrência da ajuda de meu colega de estudos e amigo Giuliano Saneh, quem muito 

me ajudou a refletir sobre este projeto, enfatizando ideias importantes como a de uma "democracia em 

permanente estágio probatório" no Brasil, pois "um país que não resolve seus crimes passados vai continuar 

repetindo os mesmos crimes no presente e futuro".  
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se preocupar com o estudo sobre a democracia no Brasil, democracia essa que, segundo o 

Fórum Brasileiro de Políticas de Segurança (relatório de outubro de 2017) e o Datafolha 

(01/10/2017), vem sendo desacreditada por certa parcela da sociedade que começa - pouco 

a pouco - reivindicar por medidas autoritárias. A importância de sempre se lembrar 

ocorridos históricos que foram traumáticos e violentos para a sociedade é abordada por 

diversos autores (Adorno, 2006; Acuña e Smulovitz, 1995; Rabotnikof, 2008; Sikkink, 

2011; Grigoli, 2016; Sousa, 2011) e em muitos países (como na Argentina) tomada como 

política pública, pois a memória e o entendimento sobre o passado através do olhar das 

vítimas possui um efeito educativo.  

 

Metodologia 

Em um primeiro momento surge a necessidade de se realizar uma ampla revisão 

bibliográfica em busca de análises sobre o processo de desmanche da ditadura civil militar 

até a instauração da Constituição de 1988, sempre atentando para leituras que sinalizem 

alguma continuidade nessa mudança de modelo político. Através da literatura da Sociologia 

Política e da História, buscando identificar os atores civis e militares responsáveis. Dessa 

maneira, a ideia de mencionar como se desenvolveram as políticas de memória na 

Argentina surge - com suas ressalvas a respeito das diferenças e especificidades de cada 

lugar - para que se possa ilustrar como em outro país, que também passou por uma 

ditadura, a passagem ao modelo democrático se deu de forma distinta, acarretando em outra 

relação para com as políticas de memória.  

Para poder tratar da temática da permanência da violência institucional no Brasil, se 

buscará investigar dados de pesquisas que abordam questões de autoritarismo e militarismo 

todavia presentes em nossa sociedade. Para tanto, se pesquisará por relatórios e bibliografia 

os quais abordem estudos sobre os excessos de violência praticados pelo Estado brasileiro. 

A busca pelo conceito de políticas de memória no campo da sociologia política, tendo 

como base os autores acima citados (Rabotnikof, 2008; Grigoli, 2016; Sousa, 2011), deve 

alargar-se por meio da busca por mais literatura sobre o tema e das entrevistas a serem 

realizadas com indivíduos que empiricamente trabalharam na elaboração das mesmas. 

Por fim, se procurará seguir a ideia de Cláudia Alquati Bisol (2012) para a realização 

de entrevistas com pessoas consideradas "informantes-chave". Isto é, se buscará efetuar 

entrevistas semi-estruturadas sobre a discussão de políticas de memória, com pessoas que 
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tenham participado na elaboração de alguma política pública voltada ao tema da ditadura 

civil militar, para assim cumprir com o movimento proposto de aprofundar a própria 

conceituação desse modelo de política.  
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