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RESUMO 
 
GIANVECCHIO, Adriana. Presença na ausência: amnésias políticas e resistências 
poéticas na memória da ditadura civil-militar brasileira (1964-1981). Tese 

(Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo). Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2015.  

 
A pesquisa investiga aspectos da construção de memórias acerca da ditadura 

civil-militar no Brasil (1964-1981), a partir da arte contemporânea, verificando a 

produção de esquecimentos, de presenças e de reflexões. Busca-se reunir elementos 

para pensar a arte como ferramenta de ativismo e de resistência no tocante aos 

“esquecimentos políticos”, sobre as histórias subterrâneas e as memórias traumáticas. 

Dialoga-se com políticas da memória, do patrimônio e seus critérios de preservação, 

permeando territórios da informação e da recepção. A memória é compreendida como 

um espaço vivo, político e simbólico, no qual se lida de maneira dinâmica e criativa com 

as lembranças, assim como a arte que, por sua vez, torna-se uma aliada, no sentido de 

poder transformar ausências em presenças e camadas de esquecimentos em narrativas 

vivas, permeando lacunas e silêncios. Propõe-se uma incursão pela questão da arte 

como memória em diálogo com amnésias políticas, memórias oficiais e memórias 

subterrâneas, desdobrando-se a questão para a análise de aspectos sociais desses 

apagamentos. Busca-se uma compreensão crítica da relação entre estética e política 

de um período cuja história ainda se debruça na construção de sentidos e significados.  

 

Palavras-chave: memória; resistência; patrimônio; ditadura brasileira; arte 

contemporânea.  

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

GIANVECCHIO, Adriana. Presence in absence: political amnesia and poetic 
resistance in memory processes of brazilian civil-military dictatorship (1964-1981) 
in the city of São Paulo. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e 

do Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 

2015.  

 

The research investigates aspects of building memories on the civil-military dictatorship 

in Brazil (1964-1981), from the contemporary art. Checking the production of 

forgetfulness, attendance and reflections. Seeking to gather elements to think about art 

as activism tool and resistance, with regard to "political oblivion", about underground 

stories and traumatic memories. With a dialogue between political memory, heritage and 

its preservation criteria, territories information and reception are permeated. Memory is 

understood as a living space, politically and symbolically, in which memories are dealt in 

a dynamic and creative way, like in art, which also becomes an ally in the sense of being 

able to transform absences in attendance and layers of forgetfulness in vivid narratives, 

permeating gaps and silences. A foray is presented into the art issue as memory in 

dialogue with political amnesia, official and underground memories, unfolding the matter 

to the analysis of social aspects of these erasures. Is the search for a critical 

understanding of the relationship between aesthetics and politics of a period whose 

story still focuses on the construction of senses and meanings. 

 

Keywords: memory; resistance; heritage; brazilian dictatorship; contemporary art. 
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APRESENTAÇÃO 

 
No início do processo de pesquisa, em 2010, o fenômeno da ausência de 

memória da ditadura militar interessou-nos, ao identificarmos que a cidade de São 

Paulo possuía pouquíssimos lembradores do período, e que muitos ainda estavam em 

construção. Ainda que a memória estivesse sendo recuperada, a cidade contava, 

através de uma toponímia e de lugares de memória, a “versão dos vencedores”, ou 

seja, a versão de criminosos e torturadores que violaram Direitos Humanos 

impunemente. Os destinos do esquecimento e suas consequências surtiram muito 

incômodo, o que nos impeliu a iniciar o projeto.  

O interesse pelo tema já havia se delineado antes, quando participamos de um 

projeto da Fapesp/USP, junto aos acervos do Arquivo do Estado, com pesquisa e 

inventário das fichas dos perseguidos pela ditadura Varguista.1 Verificou-se, então, que 

as histórias de sofrimentos e humilhações estavam soterradas num imaginário coletivo 

que não se tinha ideia desse período no Brasil de cerceamento de liberdades, 

perseguições e toda a sorte de abusos e coibições perpetrados pelo Estado. Observou-

se que transcrição daquelas fichas, apesar da importância do inventário, contava na 

verdade muito pouco, e permitia menos ainda uma conexão com esse passado; eram 

rastros, mas destituídos de uma carga simbólica potente, que, sim, teriam a função de 

fonte para pesquisas, mas que não possuíam uma ressonância maior. Esse percurso foi 

motivador, tanto que, no mestrado, desenvolvemos pesquisa sobre a ditadura varguista, 

enfocando os artistas que revelavam um panorama diferenciado do ideário 

estadonovista de construção de um imaginário simbólico nacional.2 A dissertação em 

questão abriu formulações sobre a forma como a arte pode escapar à coerção e 

também pode revelar e até mesmo denunciar situações que a história registrou com 

parcialidade e de forma tendenciosa. Surgiu, assim, a necessidade de se compreender 

os processos da memória e de que forma a memória era tratada nas esferas 

institucionais, como se estabeleciam e quais as memórias que perduravam. Também foi 

1 Estágio no Arquivo do Estado de São Paulo e USP. Projeto Integrado Arquivo/Universidade. Pesquisa 
junto ao acervo do DOI/DEOPS. Coordenação: Maria Luiza Tucci Carneiro – ano 2005. 
2 GIANVECCHIO, Adriana. A cidade do olhar: imaginário e representação em São Paulo – Anos 30. 
Dissertação de Mestrado. Interunidades, ECA-FAU-FFLCH, USP, 2007. 
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parte do processo a busca do entendimento da relação entre memória e poder. 

Desdobrando-se para a questão da arte e da forma de atuação de processos artísticos 

durante a vigência das ditaduras, que, além da denúncia, mantinham a memória viva, 

muito mais do que outras fontes, e revelavam aspectos que a história oficial apagou – 

as amnésias políticas. 

Esta pesquisa deu origem a um interesse que começou pela catalogação dos 

coletivos de arte que “descendiam” dos resistentes dos anos de 1960 e 1970. Durante 

este percurso, o pensamento foi refilado e tomou-se contato com artistas que pensam a 

memória não somente como denúncia, mas também de um modo mais amplo – as 

resistências poéticas.  

Verificando-se que a arte contemporânea exerce sua atividade política e nos 

clama a uma revisão do modo mais disseminado na cultura, a arte foi entendida como 

um agente de memória. Começou-se, então, a entender o processo a partir das obras 

analisadas – que também não se situavam apenas como resistência e, sim, como 

presenças, ainda que a partir de ausências. Num sentido de não mais representação, 

mas de apresentação, como vimos, a partir de um diálogo com o passado, revelaram-se 

as camadas do esquecimento. Dessa forma, partimos de dentro da esfera institucional 

para uma visão mais panorâmica e potencializada, do contato com poéticas que foram 

agregando sentidos e descortinando amplas possibilidades de entendimento desses 

traumáticos momentos históricos. 

As poéticas aqui analisadas foram aos poucos encontradas e ampliaram a 

compreensão e outros olhares, potencializando o encontro com o passado e a 

compreensão do próprio processo de esquecimento. O caminho poderia ter sido 

trilhado a partir delas, mas acabou sendo em sua busca, pois desvelaram sentidos para 

além do discurso e dos registros da oficialidade. A arte assumia sua função 

testemunhal revelando memórias que continham camadas do que se tentou omitir, mas 

que ainda permanecem e necessitam emergir enquanto verdade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tratamento das memórias da ditadura civil-militar no Brasil é um fenômeno 

recente e consequência de um trabalho árduo e de um processo ainda em construção. 

Os dossiês, os lugares de memórias, a abertura parcial dos arquivos, as narrativas dos 

que participaram de forma direta ou indireta, enfim, as políticas da memória têm 

possibilitado o conhecimento das chamadas “memórias subterrâneas”3 em uma busca 

por equidades, por justiça e por uma sociedade mais consciente.  

Considerando-se que o período rebateu diretamente sobre a sociedade, no 

sentido de perdurar-se como barbárie silenciada e continuada, em muitos sentidos, 

temos a premência do tema que reverbera socialmente em vários aspectos. Os fatores 

que levaram ao apagamento de uma parte da história são múltiplos e se ancoram em 

uma cultura do silêncio e em uma educação que falhou no sentido de elucidar os fatos 

e contar versões outras, sobretudo, a dos chamados vencidos, que tiveram suas 

histórias interrompidas numa escala de violência de crimes cometidos pelo Estado, 

impunemente.  

Atualmente, busca-se o encontro com esse passado para um realinhamento 

social e para o entendimento de um processo que deixou tantos traumas e cicatrizes, 

torturou e assassinou pessoas, mandou para o exílio, desmantelou famílias; destruiu 

estruturas físicas e emocionais, ceifou utopias, aniquilou sonhos de liberdade, 

implantou o medo e o terror, deixando profundos cortes e feridas abertas. E, sobretudo, 

impôs um longo silêncio. Seja pela longa duração da cultura do medo, seja pelo que 

chamaremos de uma tradição do esquecimento no Brasil.  

3 “Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a 
importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, 
se opõem à ‘Memória oficial’, no caso a memória nacional. Num primeiro momento, essa abordagem faz 
da empatia com os grupos dominados estudados uma regra metodológica e reabilita a periferia e a 
marginalidade. Ao contrário de Maurice Halbwachs, ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e 
opressor da memória coletiva nacional. Por outro lado, essas memórias subterrâneas que prosseguem 
seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de crise 
em sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória entra em disputa. Os objetos de pesquisa são 
escolhidos de preferência onde existe conflito e competição entre memórias concorrentes.” Cf.: POLLAK, 
Michel. Memória, esquecimento e silêncio. In: “La gestion de l'indicible", Actes de la recherche en 
sciences sociales, 62/63, 1986. Revista de Estudos Históricos, vol. 2, n. 3, Rio de Janeiro, 1989. 
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O fato é que, cinquenta anos após o golpe militar de 1964, ainda temos lastros 

desse processo tão brutal que ainda impacta uma sociedade que necessita olhar para o 

passado para compreendê-lo – sendo que esse desconhecimento resulta em uma 

democracia frágil e incompleta. Embora haja muito empenho de alguns setores sociais, 

e algumas vitórias pelo caminho. Essa história ainda está sendo construída e, apesar 

dos avanços, muito ainda há que ser feito, enquanto justiça e reparação, e também 

para dar “voz” às vozes que foram silenciadas, sem direito a defesa e julgamento, nas 

graves violações aos direitos humanos que foram praticadas pelo Estado de forma 

sistemática e que ainda perduram em varias esferas sociais. 

É preciso dizer que o Relatório Final da Comissão da Verdade foi uma vitória da 

democracia e um documento que, embora tenha chegado em um momento final da 

pesquisa, teve seu processo acompanhado. O relatório reúne documentos e histórias 

que reforçam e fundamentam vetores da pesquisa, e a sua principal proposição que é a 

importância da memória como uma colaboração necessária para esse processo de 

transição do país. Mas a importância da arte não pode ser negligenciada e nem ter 

mero caráter monumental ou ilustrativo, posto que pode ser um importante meio de 

adentrar em esferas da política pelo caminho da estética e desvelar verdades e 

sentidos que foram destituídos de valor de memória, lembrando que o reconhecimento 

da memória e da verdade é um direito fundamental do ser humano e um dever do 

Estado.4  

O que veremos neste percurso é a contribuição da arte ao processo da 

construção de memórias e da potência da estética, para promover, por meio do 

sensível, conexões com o passado, e também a possibilidade da produção de presença 

por intermédio da arte e, consequentemente, de ações, considerando que a arte 

sempre teve seu papel como fenômeno de resistência e, atualmente, também evoca 

seu papel testemunhal. 

Portanto, é relação entre memória, arte e política o objeto desta pesquisa, que 

percorre aspectos de processos de esquecimento e propõe uma reflexão sobre o 

rebatimento da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), por meio de um recorte da 

4 Direito estabelecido internacionalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA).  
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produção artística contemporânea. Para analisar sua importante contribuição no 

processo de construção da memória política, coloca-se em diálogo poéticas que 

buscam os rastros, restos, as reminiscências, os testemunhos do tempo e das histórias 

não contadas: nas sobras, nos arquivos, nas ausências, nas invisibilidades e nos 

silêncios. 

No início do processo da pesquisa, a primeira proposição elaborada foi a da 

ausência de memórias sobre o período ditatorial, considerando-se que a amnésia 

política é retroalimentada por uma estrutura para o tratamento dessas memórias e, 

consequentemente, pela educação, como também nas esferas institucionais, como nas 

normativas da preservação do patrimônio, que apresenta limitações por sua própria 

estruturação, e também de atualização e consonância com novos sentidos, de 

renovação. 

O percurso foi se delineando até o encontro com obras que revelaram uma 

profunda conexão com memórias não formuladas, dando uma nova diretiva e sentidos 

para o escopo da pesquisa, para aprofundar em alguns aspectos do esquecimento 

político ao mesmo tempo de permear o sensível e revelar questões que a história não 

registrou. Essas obras foram reveladoras da importância da arte no processo de 

construção de políticas da memória. 

Inserida no tempo presente, a pesquisa apresenta possibilidades de 

entendimento do processo pelas próprias poéticas analisadas, que refundam as 

proposições iniciais acerca das histórias que precisam emergir.  

Embora o recorte temporal da pesquisa se estabeleça no período pós-ditadura 

militar, estamos tratando de obras que foram concebidas a partir dos anos de 1990. No 

entanto, em alguns momentos recorremos ao entendimento da ditadura Varguista do 

Estado Novo (1937-1945), posto que o período definiu uma estrutura normativa de 

construção de memórias, que, por sua vez, reverberou na segunda ditadura militar. Por 

esse motivo, há alguns recuos para o período, como sobre o tratamento das estruturas 

de salvaguarda de memórias, sobretudo no que tange à formatação de políticas de 

preservação do patrimônio, tema que somente agora tem sido tratado com a devida 

seriedade. 
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Discorremos, portanto, a respeito das amnésias políticas, dos esquecimentos e 

também da arte como resistência e como uma alavanca dessas memórias subjugadas, 

que se revelam no plano simbólico. 

O recorte se estabeleceu, entre as amnésias políticas de um passado que ficou 

apagado, por diversos fatores que verificaremos e pelas resistências poéticas. E não 

são somente as memórias oficiais que tentamos compreender em suas estruturas e, 

sim, as memórias que se encontram nas ausências, no fundo dos arquivos, nos 

guardados, nos segredos, no indizível, no não dito, e que a arte contemporânea pode 

desvelar, esmiuçar, recolher, reconstruir e partilhar. De forma muito mais densa do que 

os arquivos podem conter, estabelecendo possibilidades além dos arquivos. 

Por isso, partimos da proposição da arte contemporânea em diálogo com os 

processos de esquecimento correlacionados às memórias da ditadura civil-militar no 

Brasil, analisando poéticas-políticas, a partir dos anos 1990, em relação ao período de 

exceção. As obras selecionadas são: Imemorial e Amnésia, de Rosângela Rennó; 

Histórias de aprendizagem, de Voluspa Jarpa; Pássaro livre, de Horst Hoheisel e 

Andreas Knitz; Penetrável Genet, de Ana Ferrari e Celso Sim; Apelo, de Clara Ianni e 

Débora Maria da Silva; e Plasmatio, de José Rufino. 

Abordamos certos aspectos da arte contemporânea como possibilidade de 

entendimento das lacunas do processo histórico, para posteriormente revisar 

criticamente alguns paradigmas da construção e recuperação dessas memórias da 

violência política, a partir da esfera oficial, a fim de desenvolver reflexões sobre a arte 

contemporânea no que se refere à violência, aos traumas e aos processos de 

esquecimento. Processos esses que ainda vigoram nas dimensões políticas e culturais 

e que rebatem intensamente na construção social e da democracia.  

Interessa-nos um aprofundamento da articulação da arte contemporânea com os 

sentidos do passado e sua distribuição. A partir dessas obras escolhidas, consideram-

se fenômenos que se consolidam como veículos de memória diferenciados, 

promovendo uma mudança de perspectiva sobre a própria memória. Apresenta-se 

como uma elaboração, que se estabelece pelo pensamento artístico e crítico, daquilo 

que não tem encontrado, socialmente, outros meios de ser trabalhado, abrindo 

reflexões sobre lugares de memória a partir do estabelecimento de uma reorganização 
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de resíduos da cultura material que se destinou ao desaparecimento, ainda que 

continuasse existindo. 

Este trabalho se alinha com as teses da História Cultural, num viés interpretativo, 

acerca da arte como referência do passado, equiparada à política e às emoções. 

Partimos de uma análise histórico-crítica acerca de como os processos de 

esquecimento são implantados, buscando significados em práticas e representações, 

bem como permeando seus aspectos simbólicos.  

Segundo o filósofo Jacques Rancière, a política é o campo em que se opera a 

partilha do sensível. Para esse autor, recorrente nesta pesquisa, a estética designa o 

modo pelo qual ações e conflitos políticos são discussões sobre a distribuição do 

sensível: a noção de arte como potência de transformação social não quer dizer que a 

mesma se instrumentalize em detrimento de uma “força maior” política. Em suas 

palavras: “a resistência da obra não é o socorro que a arte presta à política. Ela não é a 

imitação ou antecipação da política pela arte, mas propriamente a identidade de 

ambas”.5 

Objetivamos, neste trabalho, compreender alguns aspectos estruturais dos 

tratamentos dados na esfera pública a memórias sociais, coletivas, estabelecidas em 

marcos legais empregados na construção de uma identidade nacional. Para isso, foi 

necessário também adentrar aos processos e instrumentos de preservação do 

patrimônio, que, por sua vez, revelam, contraditoriamente, tanto apagamentos como 

lutas pelo reconhecimento de acontecimentos que necessitam ter espaço na história. 

Com isso, visa-se problematizar e levantar questões acerca de como são tratadas as 

memórias da violência política, e de como elas têm se estabelecido na construção da 

história oficial.  

Nos processos de construção de memórias sociais, consideramos três variáveis: 

o direito à memória, as políticas públicas de recuperação de memórias e a ação crítica 

da arte contemporânea no contexto da violência e da produção de presença. Em nossa 

hipótese, a arte pode entrar nesse território de ausências e de apagamentos e também 

revelar tensões entre presença e sentido, na esteira do pensamento de Gumbrecht, 

5 RANCIÈRE, J. Será que a arte resiste a alguma coisa? In: LINS, D. (Org.). Nietzsche/Deleuze: arte, 
resistência. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 129. 
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acerca da experiência estética como uma oscilação (às vezes uma interferência) entre 

os “efeitos de presença” e os “efeitos de sentido”.6 

Nessa perspectiva, verificamos também que a cidade, que se modifica ao longo 

do tempo, contém memórias do passado, mas também contém subtrações de 

passados. O período de exceção em pauta rebate-se diretamente sobre a cidade, 

fazendo com que esses apagamentos de significados originem uma falta de 

consciência ligada à história e seus conflitos relacionados aos espaços públicos. É 

parte de nossa hipótese a ideia de que a falta de significados desses referentes tem 

incidência direta na questão da consciência de direitos do cidadão e do exercício da 

cidadania e, consequentemente, da democracia. Também implica, evidentemente, a 

continuidade da violência praticada pelo Estado. Leva-se em conta que as ditaduras no 

Brasil dedicaram-se a uma pedagogia da vigilância e da punição, controlando os 

espaços urbanos no sentido de aniquilar expressões e manifestações públicas, 

controlando o pensamento, as informações, as disciplinas, a formação intelectual, o 

acesso aos referentes, a divulgação de fatos, promovendo, ao mesmo tempo, pela 

intensificação da violência, a inibição da participação da população no destino das 

cidades.  

Esse desdobramento se fez necessário a partir de uma investigação mais 

detalhada do ordenamento da preservação do patrimônio em seus cânones e 

normativas, para entender as esferas do tratamento da memória da perspectiva 

institucional e seu rebatimento na cultura. A questão se insere no contexto da arte, uma 

vez que poéticas dialogam com esse processo, como no caso da obra de Horst 

Hoheisel e Andreas Knitz, Pássaro Livre (Vogel frei), e ampliam o diálogo, promovendo 

uma revisão da questão por meio do que chamaremos antimonumentos. 

Todo o processo artístico aqui referendado amplia o diálogo e permeia territórios 

que não podem ser esquecidos, pelas possibilidades que abrem sobre aspectos da 

cultura e para verificar o que não emergiu e o que faz diferença. Como no caso do 

conhecimento da verdade. 

6 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir. Trad. Ana 
Abel Soares. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2010. 
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De acordo com Milton Pinheiro,7 ainda vivemos um período de difícil transição, 

considerando-se que as características da ditadura ainda estão inseridas na cultura. As 

continuidades do regime militar são muito maiores do que as rupturas, podendo ser 

verificadas, por exemplo, nos ataques à liberdade de manifestação, dentre outros 

cerceamentos de liberdades. Tudo isso, segundo o autor, se estabelece como caldo de 

cultura retroalimentando o que se tinha na ditadura militar.8 

Entendemos que o parcial desconhecimento desse passado de violação de 

direitos humanos ainda possui tentáculos, e o atual panorama político ainda é 

desalentador, sobretudo se levarmos em conta o controle de espaços de reivindicação 

e as liberdades vigiadas, ainda usuais, e a violência praticada cotidianamente. 

Optou-se por três capítulos para desdobrar as questões: “Arte entrememórias”, 

que situa o território da arte contemporânea como resistência e do enfoque acerca da 

memória como rastro, abrindo um questionamento sobre a contribuição dos processos 

artísticos e da presença na ausência; “Política entrememórias”, em que se estabelece 

uma revisão histórico-crítica dos processos de memória e trauma e do que se 

convencionou lembrar, fazendo também uma análise de aspectos do arquivo e da 

função do lembrar; e “Antimonumentos e contramemórias”, com uma análise de 

aspectos do patrimônio como o guardador de memórias que analisa a dimensão do 

poder e dos resíduos da história. Embora haja uma divisão dos capítulos, os temas 

fundamentais se desdobram em todos e se entrelaçam e complementam, num sentido 

anticartesiano, posto que vários temas são recorrentes para se tratar da relação entre 

arte, memória e política. 

A pesquisa em vários momentos desdobra-se para a questão dos chamados 

“lugares de memória”, abordando um panorama da estética e da política em suas crises 

de representação com relação à questão da preservação do patrimônio. Analisam-se as 

memórias “autorizadas” e as memórias “indesejadas”, verificando-se como se deu a 

construção, por um viés ideológico e normativo, dos mecanismos de controle do que é 

lembrado e do que deve ser esquecido. Objetiva-se, com isso, tentar compreender 

7 PINHEIRO, Milton. Ditadura: o que resta da transição? São Paulo: Boitempo, 2014. 
8 Entrevista concedida a Gabriel Ferri. Portal Fórum. Disponível em: 
<http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/03/50-anos-golpe-e-preciso-completar-transicao-
democratica/>. Acesso em: 10 jan. 2015. 
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como essa formatação das lembranças autorizadas, que tem sua matriz na estrutura 

burocrática do Estado, rebate diretamente na sociedade, tendo como consequência, 

entre outros aspectos, o cerceamento das liberdades individuais, o apagamento de 

registros das chamadas “páginas tenebrosas” dessa história, o longo período de 

inacessibilidade aos arquivos e todos os entraves para examinar o período em seus 

meandros e articulações, que, embora tenha tido alguns avanços, ainda perduram. 

Entendemos também o espaço urbano sob a ótica de um espelhamento social, a partir 

do entendimento da cidade como portadora de memórias e significados.  

Analisamos a contribuição da arte no tratamento das memórias e na 

reelaboração de significados a partir de um dos maiores símbolos do poder: os 

arquivos. Interessa-nos refletir sobre como se estabelece a poética de Rosângela 

Rennó ao adentrar nesses territórios, ressignificando-os a partir da articulação entre 

ausências, presenças e memórias que ficaram guardadas.   

O processo histórico da intervenção militar no Brasil e das violências praticadas 

foi revisto a partir da conjectura de outras possibilidades, além daquelas construídas 

oficialmente como referenciais do período, que foram analisados com outros dados, 

mas não são objetos diretos desse recorte. O caminho se estabelece pelo viés da arte. 

Para interpretar concepções e temporalidades diferentes da narrativa controlada pelo 

status quo, mobilizou-se a compreensão de memórias traumáticas e o entendimento 

das formas de tratamento de crimes cometidos pelo Estado e seus apagamentos 

urbanos, ou seja, daquilo que se convencionou não se lembrar.  

No terceiro capítulo, valorizamos um olhar para as “contramemórias”, realizadas 

especificamente a partir de processos da arte, para se pensar nos aspectos subjetivos 

desse legado de esquecimentos, observando-se como a arte pode permear territórios 

destinados ao desaparecimento, ao engavetamento, ao embotamento emocional, 

dialogando com um campo de memórias íntimas que se tornam públicas pela força de 

sua carga emocional e de iniciativas e ações de grupos. Interessa-nos seu potencial de 

revivificar o passado a partir de sua força de atualizar os sentidos e criar possibilidades 

para um encontro com o mesmo – o que a poética de José Rufino nos permite 

conhecer e sentir, mediante os territórios que ela permeia. 
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Os trabalhos de arte selecionados foram destacados por estabelecerem diálogos 

com duas instâncias: o apagamento e a revisão histórico-crítica, assim como o 

contraponto acerca do uso ideológico de memórias. As ditaduras reverberam também 

nas estéticas urbanas, no espaço público e na legitimação de memórias excluídas.  

A defesa das ideias apresentadas se ancora na necessidade de fortalecimento 

de políticas da memória e da recuperação de lugares de memória significativos, que 

podem ser estabelecidos também a partir da arte, de uma forma diferenciada. A 

memória é compreendida como um espaço vivo, político e simbólico, no qual se lida de 

maneira dinâmica com as lembranças.  

Sustenta-se nesse estudo que para se efetivar políticas da memória é necessário 

o estabelecimento de critérios que permitam diálogos sociais de forma plural, 

considerando-se o solapamento de memórias que precisam emergir e que a arte tem 

potência para desvelar. 

Consideramos que o conhecimento da história a contrapelo, como diz Walter 

Benjamin,9 faz-se urgente diante de um panorama nacional que revela lastros da 

ditadura tanto nos seus aparelhos repressivos e na violência praticada no passado e no 

presente quanto na distorção de ideias e comportamentos sociais que em muito podem 

ser justificados – pela ausência de reflexão acerca dos processos históricos e pela 

desconstrução das narrativas oficiais que perduraram pela cultura e pela coerção e 

desconhecimento. 

Tratamos das amnésias sociais e políticas e de resistências poéticas para 

mobilizar, dialeticamente, presenças na ausência e analisar a contribuição da arte 

nesse contexto. As obras de arte contemporânea selecionadas, em sua maioria 

instalações, são obras que atualizam memórias e abrem uma série de questionamentos 

acerca da arte enquanto política e da memória enquanto direito. São obras que 

desvelam sentidos e significados que permitem o entendimento do processo em seu 

âmago.  

9 “Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E, assim 
como a cultura não é isenta de barbárie, não o é tampouco o processo de transmissão da cultura. Por 
isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a 
história a contrapelo” (BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura, arte e 
cultura. Obras escolhidas. 2. ed. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. v. I. p. 
225). 
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AS COISAS QUE NOS CERCAM 
As coisas que te cercam, até onde 

alcança tua vista, tão passivas 

em sua opacidade, que te impedem 

de enxergar o (inexistente) horizonte, 

que justamente por não serem vivas 

se prestam para tudo, e nunca pedem 

 

nem mesmo uma migalha de atenção, 

essas coisas que você usa e esquece 

assim que larga na primeira mesa – 

pois bem: elas vão ficar. Você, não. 

Tudo que pensa passa. Permanece 

a alvenaria do mundo, o que pesa. 

 

O mais é enchimento, e se consome. 

As tais Formas eternas, as Ideias, 

e a mente que as inventa, acabam em pó, 

e delas ficam, quando muito, os nomes. 

Muita louça ainda resta de Pompeia, 

mas lábios que a tocaram, nem um só. 

 

As testemunhas cegas da existência, 

sempre a te olhar sem que você se importe, 

vão assistir sem compaixão nem ânsia, 

com a mais absoluta indiferença, 

quando chegar a hora, a tua morte. 

(Não que isso tenha a mínima importância.) 

 

Paulo Henriques Britto 

[In: Macau, Companhia das Letras, 2003] 
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CAPÍTULO 1 – ARTE ENTREMEMÓRIAS 
 

Enquanto a arte renunciar a ser aceita como conhecimento,  

isolando-se assim da práxis, ela será tolerada,  

como o prazer, pela práxis social.  

Mas o canto das sereias ainda não foi reduzido à impotência da arte. 

Elas sabem “tudo o que jamais ocorreu sobre terra tão fértil”.10  

 

 

1.1 Arte, memória e resistência  
 

Para uma compreensão mais aprofundada das possibilidades que a arte desvela 

ao lidar com o passado e ao ativar memórias, buscou-se entender a relação entre arte, 

memória e resistência. A partir de alguns conceitos, procurou-se adentrar em territórios 

que possibilitam uma compreensão da arte como uma possibilidade de estabelecer 

conexões com o passado, ainda que ele esteja encoberto por camadas de 

esquecimento, em uma ação que pode ser compreendida como arqueologia da 

memória e como atualização dos sentidos e evocação de presenças.  

Considera-se que a arte no contexto da resistência e da memória é reinventada 

como meio de dar visibilidade ao que foi deixado, como meio de luta e elaboração da 

perda, de denúncia. O Estado violentou e escondeu a violência, e a arte pode fazer um 

trabalho a contrapelo, como veremos mais profundamente. A verdade passa a existir 

dentro de uma ética e de uma política da memória. Na busca pela justiça e pela 

verdade, a arte ativa o seu momento testemunhal.  

A arte contemporânea relacionada à memória da ditadura militar pode ser vista 

como um dispositivo político e que tem como objetivo a “presença de uma ausência e 

ausência de uma presença”, na definição de Gagnebin,11 considerando que só 

podemos entrar em contato com o passado por meio de seus rastros, e a arte pode 

ressignificar o rastro e reencontrar seu sentido.  

10 Odisséia, XII, apud ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. p. 45. 
11 Cf.: GAGNEBIN, Jeanne Marie. Apagar os rastros, recolher os restos. In: SEDLMAYER, Sabrina e 
GINZBURG, Jaime (Org.). Walter Benjamin: rastro, aura e história. Belo Horizonte: UFMG, 2012. p. 13. 
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Esse conceito de rastro nos conduz à problemática, brevemente 

evocada, da memória. Notemos primeiro que o rastro, na tradição 

filosófica e psicológica, foi sempre uma dessas noções preciosas e 

complexas – para não dizer, em boa (?) lógica cartesiana, obscuras – 

que procuram manter juntas a presença do ausente e a ausência da 

presença. Seja sobre tabletes de cera ou sobre uma “lousa mágica” – 

essas metáforas privilegiadas da alma –, o rastro inscreve a lembrança 

de uma presença que não existe mais e que sempre corre o risco de se 

apagar definitivamente. Sua fragilidade essencial e intrínseca contraria 

assim o desejo de plenitude, de presença e de substancialidade que 

caracteriza a metafísica clássica (...). Por que a reflexão sobre a 

memória utiliza tão freqüentemente a imagem – o conceito – de rastro? 

Porque a memória vive essa tensão entre a presença e a ausência, 

presença do presente que se lembra do passado desaparecido, mas 

também presença do passado desaparecido que faz sua irrupção em um 

presente evanescente. Riqueza da memória, certamente, mas também 

fragilidade da memória e do rastro. Podemos também observar que o 

conceito de rastro rege igualmente todo o campo metafórico e semântico 

da escrita, de Platão a Derrida. Se as “palavras” só remetem às “coisas” 

na medida em que assinalam igualmente sua ausência, tanto mais os 

signos escritos, essas cópias de cópias como diz Platão, são, 

poderíamos dizer deste modo, o rastro de uma ausência dupla: da 

palavra pronunciada (do fonema) e da presença do “objeto real” que ele 

significa.12  

 

A partir do conceito de rastro e de algumas diretivas no vasto território da 

memória, buscou-se compreender a arte no sentido da resistência, da presença na 

ausência, e da arte enquanto política, para entender como a arte na busca pela 

memória é indispensável, podendo dar visibilidade ao que o tempo soterrou e podendo 

fazer uma arqueologia das dores e dos silêncios. A arte enquanto potência e enquanto 

catarse evoca o sentimento a partir da possibilidade de entendimento pelo rastro que, 

12 GAGNEBIN. Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006. p. 44. 
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por sua vez, ao mesmo tempo que pode estabelecer conexões com passado também 

remete ao devir. 

Sendo assim, a arte contemporânea exerce um importante papel através da 

evocação da memória. Entendemos aqui, no sentido do rastro, a arte como linguagem 

capaz de criar significantes, por ser algo e por mostrar algo, como criadora de campos, 

do porvir, do imaginário e do simbólico, no que tange à produção de sentidos e de 

presença. Para isso, é necessário perceber que, além da “versão oficial”, em que estão 

presentes narrativas e memórias que estão a serviço de um poder dominante, coabitam 

outras histórias, outras memórias, muitas vezes, contranarrativas e contramemórias que 

não devem ser perdidas sob o risco de desperdiçar a compreensão histórica de grupos, 

sociedades, eventos ou períodos ou mesmo no sentido de alguma reparação possível, 

sobretudo no que tange a crimes de lesa-humanidade: território onde as amnésias 

perduram sob vigilâncias e entraves de toda ordem, para que se mantenha a 

autoridade. Como também possibilita outra compreensão de processos e sistemas de 

arte e sua história, que estão imbricados e nos permitem permear os territórios do 

esquecimento e legitimar esses campos da memória que foram destituídos de seus 

lugares e relegados ao apagamento e negações. A arte nesse contexto é uma 

ferramenta de resistência. 

Segundo Alfredo Bosi,13 a resistência é um conceito originariamente ético, e não 

estético. O seu sentido mais profundo apela para a força da vontade que resiste a outra 

força, exterior ao sujeito. Resistir é opor a força própria à força alheia. O cognato 

próximo é in/sistir; o antônimo familiar é de/sistir. A experiência dos artistas e o seu 

testemunho dizem, em geral, que a arte não é uma atividade que nasça da força de 

vontade. Esta vem depois. A arte teria a ver primariamente com as potências do 

conhecimento: a intuição, a imaginação, a percepção e a memória.14  No entanto, ética 

e estética são conceitos imbricados. 

A arte se torna uma forma potente de resistência à sociedade massificada, por 

operar na liberdade criativa, passando a dar autonomia e a libertar o pensamento das 

concepções mentais que são aprisionamentos, pelo fato de a arte estabelecer uma 

13 BOSI, Alfredo. Revista de Estudos Avançados n. 23, jan./abr., p. 309-322, 1995. 
14 Idem. 
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relação entre a ética e a política, pois qualquer mudança efetiva do campo social hoje 

depende de uma mutação da subjetividade. Portanto, a arte pode apresentar diferentes 

concepções de mundo, a partir das quais podemos vislumbrar as variadas concepções 

de sujeito e de objeto, que implicam modos diversos de relação com o mundo, em uma 

interação de memórias.  

No campo da memória, a arte se estabelece como um deflagrador de múltiplos 

elos com base nos quais é possível reconfigurar diversos presentes; nesse sentido, a 

obra revela a memória que traz consigo, memória essa que continuará, em seu devir, a 

atravessar outros presentes, uma vez que “sempre, diante da imagem, estamos diante 

de tempos: olhá-la significa desejar, esperar, estar diante do tempo”, como pontua 

Georges Didi-Huberman,15 em convergência com as ideias de Walter Benjamin, 

propondo interrogar, de maneira crítica, o tempo que compõe a obra de arte, visto que 

estamos diante de um presente que não cessa de se restabelecer pela experiência a 

dialética do olhar.  

A obra, então, é observada como uma forma em perpétua transformação, uma 

montagem de tempos que revela um paradigma teórico próprio; nele, a temporalidade 

passa a ser vista à luz de um procedimento crítico que tem como base a ideia de uma 

dialética aberta. A dinâmica da memória atua como o princípio ativo dessa montagem, 

investiga as correlações e os diálogos existentes entre os tempos presentes em uma 

obra, entrelaçando fios. Para Didi-Huberman, a memória é anacrônica em seus efeitos 

de reconstrução do tempo, quando interrogada pelo historiador, e não exatamente o 

passado; nesse contexto, o tempo passado só existe como fato de memória: suas 

características são retiradas por intermédio de um processo sempre atualizado em um 

presente, fazendo com que ele ganhe uma fisionomia. É a memória que o historiador 

convoca e interroga, não exatamente “o passado”.  

O conceito de anacronismo desenvolvido por esse autor dialoga intensamente 

com a atividade teórica de Walter Benjamin. Em Benjamin, é possível ler as obras como 

montagens de tempos diferentes, o que significa dizer que outra forma de repensar as 

relações entre o agora e o não mais agora é anunciada por meio de um novo modelo 

15 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Tradução Paulo Neves. São Paulo: Editora 
34, 1998. 
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de temporalidade.16 Nesse novo modelo, a memória entra como elemento importante 

de um novo pensamento sobre a história, vista não mais como “representação” do 

passado, e sim como “apresentação”. Mediante esse conceito de memória, é possível 

trabalhar no campo da apresentação como construção a partir do presente, tempo que 

possibilita a deflagração de correlações passadas.  
 

O historiador se identifica então com a figura do arqueólogo; nesse 

trabalho arqueológico, a imagem aparece no centro da vida histórica por 

se constituir como um objeto dialético, produtor de uma historicidade 

anacrônica. A imagem representa, pois, o espaço onde se encontram o 

agora e o não mais agora, ela é sempre carregada de tensões que o 

historiador desperta a partir de seu presente. O choque desses tempos 

genealógicos produz a história [...] A imagem não é a imitação das 

coisas, mas um intervalo traduzido de forma visível, a linha de fratura 

entre as coisas.17 

 

Portanto, o anacronismo é a condição prévia para um acontecimento ser 

conectado a temporalidades diferentes, de modo que possa ser colocado em uma 

ordem articulada com outros que lhe são distintos no tempo e no espaço. Para que seja 

possível uma conexão anacrônica, o acontecimento deve estar submetido às suas 

condições de possibilidade, ou seja, à sua época.  

Rancière coloca como a história, por meio de modos anacrônicos de conexão, 

torna-se contraditoriamente verdadeiro:  
 

O conceito de “anacronismo” é anti-histórico porque ele oculta as 

condições mesmas de toda historicidade. Há história à medida que os 

homens não se “assemelham” ao seu tempo, à medida que eles agem 

16 “Não há que escolher entre o que vemos (com sua conseqüência exclusiva num discurso que o fixa, a 
saber: a tautologia) e o que nos olha (com seu embargo exclusivo no discurso que o fixa, a saber: a 
crença). Há apenas que se inquieta com o ENTRE. (...) É o momento em que o que vemos justamente 
começa a ser atingido pelo que nos olha – um momento que não impõe nem excesso de sentido (que a 
crença glorifica), nem a ausência cínica de sentido (que a tautologia glorifica). É o momento em que se 
abre o antro escavado pelo que nos olha no que vemos” (DIDI-HUBERMAN, George. O que vemos..., op. 
cit., p. 77). 
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em ruptura com o “seu” tempo, com a linha de temporalidade que os 

coloca em seus lugares impondo-lhes fazer do seu tempo este ou 

aquele “emprego”. Mas essa ruptura mesma só é possível pela 

possibilidade de conectar essa linha de temporalidade com outras, pela 

multiplicidade de linhas de temporalidade presentes em “um” tempo.18 

 

Por meio desse conceito de memória, é possível trabalhar no campo da 

apresentação como construção a partir do presente, tempo que possibilita a 

deflagração de correlações passadas.  

Na experiência estética, a imagem surge e desaparece, afetando o espectador 

participante que, em virtude dessa rápida percepção, eterniza na memória o encontro e 

a possibilidade de um desdobramento desse acontecimento. Cada vez que, em outra 

experiência, em um momento de desatenção, o cérebro deixa passar fragmentos 

daquela lembrança, opera-se uma recriação do sujeito no mundo e a obra se atualiza. 

Porém, a permanência da obra aqui não é alcançada através de algo permanente, mas 

em seu mergulho no devir, na transformação e também na duração. Sendo o tempo na 

vivência artística o da duração. O tempo é recolocado em um fluxo contínuo, para 

recuperar e repotencializar o vivido no atual, sendo a memória o elo entre tempos e a 

arte, o deflagrador dessas várias camadas memórias.  

 

Arte e memória 
No campo da arte e da memória, os sentidos se entrelaçam. Segundo Hesíodo, 

Mnemósine, ou seja, a memória, é considerada a mãe de todas as musas. E são elas, 

as Musas, que possuem a força sagrada de trazer presença para as coisas não 

presentes e de evocar o passado, que, por sua vez, surge como uma aparição. São os 

poderes das musas que possibilitam que o “Ser” se manifeste enquanto presença 

(Alethéia). Porém lembramos que, mesmo na linguagem, também se dá o 

esquecimento e o simulacro (Lesmosyne), posto que a linguagem possui a força de 

17 NASCIMENTO, Roberta Andrade do. Charles Baudelaire e a arte da memória. Alea: Revista de 
Estudos Neolatinos. Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 51-52, 2005. 
18 RANCIERE, J. O conceito de anacronismo e a verdade do historiador. In: SALOMON, Marlon (Org.). 
História, verdade e tempo. Chapecó: Argos, 2011. p. 47. 
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nomear e, portanto, de legitimar o ser. Dessa forma, arte e memória se aproximam na 

origem. 
 

Na Teogonia, o reino do ser é o “não esquecimento”, a aparição 

(alethéa); toda a negação do ser vem da manifestação da noite e seus 

filhos, entre eles o Esquecimento (Lethè, Lesmosyne). A linguagem – 

que é concebida e experimentada por Hesíodo como uma força múltipla 

e numinosa (sagrada), que ele nomeia com o nome de Musas –, é filha 

da memória, ou seja: deste divino Poder de trazer à presença o não 

presente, coisas passadas ou futuras. Ora, ser é dar-se como presença, 

como aparição (alethéa), e a aparição se dá, sobretudo, através das 

Musas. Estes poderes provenientes da memória. O ser-aparição, 

portanto, se dá através da linguagem, ou seja, por força da linguagem e 

na linguagem. O ser-aparição é o desempenho (= a função) das musas. 

E o desempenho das Musas é o ser-aparição. É na linguagem que se dá 

o ser aparição – e também o simulacro, as mentiras (v.27). É na 

linguagem que impera a aparição (Alethéa) e também o esquecimento 

(Lesmosyne, v.55). O ser se dá na linguagem porque a linguagem é 

numinosamente a força de nomear. E a força de nomear repousa 

sempre no ser, isto é, tem sempre a força de ser e de dar ser. Não se 

trata, portanto, de uma relação mas de uma imanência recíproca: o ser 

está na linguagem porque a linguagem está no ser (e vice-versa). [...] as 

relações entre os entes e a própria presença (ou ausência), de cada 

ente são, em cada momento e em cada situação, determinadas pela 

linguagem e – de um modo mais sensível – pelo nome e pela 

nomeação.19 

 

Para além dessa questão primordial e também simbólica, que relaciona arte e 

memória em uma matriz mítica, empreendemos uma aproximação em relação aos 

demais aspectos, que situam a memória diante de suas interações e de seus contrastes 

em relação à história. Por isso, devemos pensar tanto na importância da memória 

individual, enquanto material para a história, como no inquestionável valor da memória 
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coletiva, nesse mesmo sentido. Segundo Paul Ricouer (2007), podemos voltar ao 

objeto da memória, da lembrança que temos diante do espírito e seus estágios: a busca 

da lembrança, a recordação, a memória dada, a memória refletida e a memória 

individual. Passando por três momentos: do testemunho e arquivos, da compreensão e 

explicação e da representação do passado. Ou seja, da fenomenologia da memória, da 

epistemologia da história e da hermenêutica da condição da representação do 

passado20.  

A cultura apresenta um diálogo e um embate entre diversos discursos da 

memória e de registros de linguagem. Nesse contexto das imagens, temos as questões 

do testemunho, das representações sociais, das explicações, até as nuances da escrita 

da história. Essa acepção tem sua origem estabelecida por Platão, através do Eikón, 

que podemos traduzir como imagem. Os eikónes compreendem as sombras e os 

reflexos produzidos pelas realidades sensíveis e são objetos da percepção sensível 

(eikasía)21. A imagem é um fantasma do ser22, o mundo sensível é uma imagem do 

mundo inteligível e as imagens produzidas pelas artes da imitação, segundo Ricouer, 

estão a três graus da realidade. Ou seja, o Eikón se transfere da memória para a 

história – e reflete a questão da condição histórica que faz com que a representação do 

passado esteja exposta a ameaças de esquecimento, como também confiada a uma 

permanência.   

Esses sentidos da arte se apresentam como possibilidades de leituras de um 

passado que ficou nos escombros. Entendemos a partir dessas definições a 

importância do papel da arte no processo de evocar memórias e sentimentos que o 

discurso pode dissolver ou mascarar ou relegar aos apagamentos simbólicos. 

Considerando-se que arte e memória têm uma origem comum na cultura, 

analisamos as aproximações de ambas com a política fundada na estética, que, por sua 

vez, relaciona-se com o universo das artes, sendo ambas, a estética e a política, 

maneiras de organizar o sensível, de dar visibilidade, entendimento e validar 

19 Cf.: HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Estudo e tradução JAAR Torrano. 7. reimp. São Paulo: 
Iluminuras, 2011. p. 29. 
20 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução Alain François et al. Campinas: 
Unicamp, 2007. p. 105-135. 
21 PLATÃO. A república. São Paulo: Nova Cultural, 1997. (Coleção Os pensadores) – VI 509 e 510a.  
22 PLATÃO. A república. Op. cit., Timeu 52 d-c. 
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acontecimentos. Todo poder prescinde de uma organização estética, e dentro dessa 

organização o tratamento das memórias se insere. A memória também se relaciona ao 

sentido pela estética.  

A presença do passado da mesma forma se realiza na linguagem e na produção 

de presença. Numa cultura de sentido, a forma dominante de autorreferência humana 

sempre corresponderá ao delineamento básico do que a cultura ocidental chama de 

“sujeito” e “objetividade”, isso é, referir-se-á a um observador incorpóreo que, a partir de 

uma posição de excentricidade, vis-à-vis do mundo das coisas, atribuirá a elas 

significados. Já uma cultura de presença, em contraste, integrará igualmente a 

existência espiritual e física em sua autorreferência humana.23  

Em culturas de presença, os seres humanos se consideram parte do mundo dos 

objetos em vez de serem ontologicamente separados dele. Sendo assim, a existência 

humana, em uma cultura de sentido, revela-se e realiza-se em contínuas tentativas de 

transformar o mundo por ações, que estão baseadas na interpretação das coisas e na 

projeção de desejos humanos no futuro.24 

A experiência estética dentro do sistema da arte é também uma imersão no 

sistema social, já que a comunicação no sistema de arte é uma forma na qual a 

percepção puramente sensória não é apenas uma pressuposição. Gumbrecht aborda a 

linguagem em seus variados modos como uma forma de tornar o passado 

tangivelmente presente:  
 

Muitos objetos do passado nos são simplesmente tangíveis no espaço, 

pense em livros antigos, ferramentas, ou armas; pense em edifícios e 

até mesmo certas paisagens rurais ou urbanas que sabemos terem sido 

palco de eventos “historicamente importantes”, como os campos perto 

da cidade de Verdun no norte da França, que possuem ainda as 

cicatrizes das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, ou como a Place 

de la Bastille em Paris. Colecionar estes objetos e ir a estes lugares, 

como tantos de nós fazemos com considerável paixão, dificilmente nos 

23 GUMBRECHT, H. U. Produção de presença..., op. cit.  
24 GUMBRECHT, H. U. A presença realizada na linguagem: com atenção especial para a presença do 
passado. História da Historiografia, n. 3, Edufop, Ouro Preto, p. 10-22, set. 2009. Disponível em: 
<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/viewFile/68/30>. Acesso em: 10 dez. 2014. 
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ajudará a “entender” o passado. Isto apenas satisfaz um desejo de 

contato físico com o passado que a cultura histórica contemporânea 

retirou de seu cânone de práticas pertinentes.25 

 

Segundo Gumbrecht, existe outra pré-condição menos patente para a 

presentificação do passado. Para o autor, sempre que “tornamos presentes” coisas, 

corpos ou sentimentos, ativamos e acentuamos uma dimensão de experiência que ele 

chama de “cultura de presença”, diferente de cultura de sentido, porque não impõe a 

obrigação e a expectativa constantes de transformação do mundo por meio de ações. 

Ao contrário, a cultura de presença nos assinala um lugar dentro de uma cosmologia 

estável, insinuando que a passagem do tempo não será vivenciada como produtora de 

uma distância vis-à-vis com o passado. O tempo em culturas de presença não possui o 

efeito de ser um instrumento necessário de mudança, então, a presentificação, ou seja, 

a evocação de um passado em sua materialidade parecerá menos duvidosa; 

encontrará menos resistência e ceticismo do que a cultura histórica moderna nos 

ensinou a produzir.  

A linguagem pode tornar o passado presente quando aponta para objetos e 

lugares que conferem uma presença material do passado dentro do presente. Isso 

torna plausível a evocação da situação passada, com a solução e a invocação da 

situação presente não resolvida, para que se tornem uma coisa única, o que implicará o 

fato de uma solução passada ocupar o lugar de um futuro não resolvido e aberto da 

situação presente. Nas palavras do autor: 
 

Um modo fronteiriço de tornar o passado presente através da linguagem 

é o contato físico com papiros, manuscritos em pergaminho, ou livros 

visivelmente antigos – “fronteiriço” porque nestes casos é o meio, e não 

a linguagem em si, que produz o efeito de presença. Eu suponho que 

isto acontece com grande intensidade sempre que o meio em questão 

estiver materialmente danificado seja porque, em primeiro lugar, por 

exemplo, a parte que falta de um papiro, ou seja, sua ausência, ativa 

nossa imaginação, seja porque, segundo, o rastro de um ato violento ou 

25 GUMBRECHT, Hans U. A presença realizada…, op. cit., p. 317-327. 
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de uma deterioração física completa (metaforicamente falando, sua 

“cicatriz”) pode disparar uma reação corpórea no observador.26 

 

Numa cultura de sentidos, os seres humanos tendem a ver a transformação do 

mundo como uma “motivação”, ou seja, a possibilidade de imaginar um mundo 

parcialmente transformado pelo comportamento humano, e qualquer comportamento 

orientado para realizar essas imaginações se dá através da “ação”. Portanto, a arte 

enquanto linguagem tem a propriedade de revelar presenças, além do sentido, posto 

que ela cria ação e propulsiona a imaginação, mesmo em territórios em que a imagem 

tenha sido utilizada para legitimar interesses dominantes. 

A partir dos aspectos dessa teoria acerca da potência da presença a partir do 

que foi denominada como “autocompreensão da humanidade e dos seus saberes e 

fenômenos”, buscamos adentrar também nos aspectos que escapam da produção dos 

sentidos, como as experiências que perpassam por outros canais sensórios não 

decodificados culturalmente em campos epistemológicos. Nesse sentido, fica aberto um 

questionamento, acerca da produção de presença desse passado, em que a 

historiografia tendeu sempre a apresentar recortes com intenções de presentificar o que 

se construiu como referência. 
 

Nossa ânsia em preencher o sempre crescente presente com artefatos 

do passado pouco tem a ver – se é que tem a ver – com o projeto 

tradicional da história como disciplina acadêmica, como projeto de 

reinterpretar (ou seja, reconceitualizar) o nosso conhecimento sobre o 

passado ou com o objetivo de “aprender com a história”. Pelo contrário, 

o modo como certos museus organizam suas peças faz lembrar 

espetáculos de son et lumière que alguns lugares históricos na França 

começaram a mostrar na década de 50, bem como o poder de sedução 

que tem os romances históricos, como O Nome da Rosa ou como Radio 

days, Amadeus ou Titanic. Há aí um desejo de presentificação – e não 

tenho quaisquer objeções quanto a isso. Já que não podemos sempre 

tocar, ouvir ou cheirar o passado, tratamos com carinho as ilusões de 

26 GUMBRECHT, Hans U. A presença realizada…, op. cit., p. 9-23. 
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tais percepções. Esse desejo de presentificação, no qual já não 

sentimos que estamos deixando um passado para trás e o futuro está 

bloqueado. (...) Uma possibilidade suplementar (mais do que alternativa) 

de explicar nossa alteração com o passado pode propor que ainda está 

para surgir uma nova cultura histórica – correspondente a esse novo 

cronótopo – e que num nível muito básico (talvez meta-histórico) do 

nosso fascínio com o passado está se tornando visível.(...) O objeto 

desse desejo subjacente a todas as culturas historicamente específicas, 

seria a presentificação do passado, ou seja, a possibilidade de “falar” 

com os mortos ou de tocar os objetos de seus mundos.27  

 

Arte e política 
As conexões entre arte e política são bastante profícuas, embora tenham uma 

larga trajetória conflitante. No entanto, as possibilidades teórico-metodológicas se 

ampliam, uma vez que as teorias que fundamentam o pensamento acerca das relações 

da estética com a política podem ser percorridas, no sentido de pensar as 

representações e a arte – dentro de uma ideia do particular para o universal e das 

possibilidades de repensar os lugares de encontro. A discussão contemporânea sobre o 

sentido da arte não questiona mais o que é e o que não é arte. Os discursos 

transcendem essa natureza indo ao encontro de outros aspectos que buscam uma 

maior ampliação da consciência e novas formas de interação e de convivência.  

A política não está separada do sensorial, pois uma obra de arte carrega em si o 

mundo e, nesse sentido, temos um alinhamento das questões sociais e das novas 

relações espaciais e temporais. E devemos levar em conta a busca de um pensamento 

mais amplo para as questões atuais, que deveria ser uma das premissas 

contemporâneas. Há um potencial antropocêntrico que está no devir, na potencialidade 

dos fatos e de resistência às estruturas competitivas ancoradas no lucro e no descarte, 

no consumo, todas as chagas das dinâmicas capitalistas, como no apagamento de 

memórias dos vencidos, que sucumbiram porque não circularam nas esferas do poder e 

por isso tenderam ao desaparecimento. Mas a arte contém uma potência gregária e de 

27 GUMBRECHT, H. Presença na ausência: o que o sentido não consegue transmitir. Tradução Ana 
Isabel Soares. São Paulo: Contraponto; PUC-Rio, 2010. p. 152-153. 
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conteúdo simbólico que permite ação e resistência. No entanto, não se trata de ler as 

condições históricas através da arte e, sim, dentro de uma ideia da arte como 

possibilidade para olhar os traumas, as crises e os desacertos que deixaram marcas na 

história, buscando um caminho de reparação das realidades, que não é somente um 

reapresentar das realidades passadas – que foram destruídas e que estão escondidas 

em outros lugares, materiais, objetos, pessoas –, e que possa resistir a essa nova fase 

do fascismo cada vez mais ampliada, que, por sua vez, coloca a tensão e a ausência 

de preservação dessas memórias de forma radical.  

O mito fundante dessa questão é a possibilidade de transformação social e as 

novas formas de conviver sem embates e disputas acirradas pelo controle e 

incentivadas pelo capitalismo cognitivo, predatório e amnésico. E essas possibilidades 

principiam pela releitura das memórias impostas e do seu desmonte e do encontro de 

contramemórias através da arte.  

Nesse contexto, ressalta-se o papel dos que permeiam possibilidades de 

mudança e de reflexão, para desafiarem as representações da história vulgarmente 

aceitas e estabelecidas. A historiografia, nessa perspectiva, deve ser necessariamente 

crítica e contra-hegemônica: a história, mais do que um fato, deve ser entendida como 

um problema, para que se construa outra história, sem o perigo, que Walter Benjamin 

advertia, do esquecimento, da deslembrança, do silenciamento da memória, pois, como 

afirmou, “toda a imagem do passado corre o risco de desaparecer com cada instante 

presente que nela não se reconheceu”28. Desvelando possibilidades, a arte se oferece 

como possibilidade de refrear o esquecimento e de ativar a ação e reflexão quando lida 

com os esquecimentos políticos através de resistências poéticas.  

Nesse campo, a ampliação da perspectiva do olhar ocorre pela reorganização do 

sensível, e a experiência se revela como força que não somente remete ao território 

simbólico como também pode criar presenças nas ausências e ativar imaginários 

simbólicos que possuem força de transformar culturas através da ativação do rastro 

como memória e para além do sentido de presentificar a ausência. Ou seja, o artefato, 

28 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de  história. In: Magia  e  técnica,  arte  e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Obras escolhidas. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. v. I. p. 159. 
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a cultura material pode ativar mais do que o objeto quando deslocada de seu sentido de 

objeto para o território do devir ou do que foi esquecido. 

 

Arte como resistência política 
A arte contemporânea atua numa esfera da liberdade estética e representa uma 

possibilidade de refletir os principais problemas da contemporaneidade, podendo ser 

entendida como uma manifestação do “real” que assombra nossa sociedade. Essa arte 

não pretende dar respostas aos nossos atuais dilemas. Mas é necessário dialogar com 

a “arte da dor”, que pode nos mostrar não apenas como pensar as fraturas das nossas 

identidades, mas também pode nos ensinar a não esperar respostas completas para os 

desafios impostos pelo convívio em uma sociedade agredida pelas violências e com as 

esferas das amnésias institucionais que contribuem para as violências continuadas.  

Para o filósofo Jacques Rancière, a arte e a política se sustentam a partir da 

separação, da diferença que existe entre elas, criando operações de reconfiguração da 

experiência comum do sensível. Então, a partir desse olhar, as práticas da arte 

contribuem com uma paisagem nova do visível, do dizível e do factível: elas forjam 

contra o consenso, outras formas de sentido comum polêmico.  
 

[...] supõe-se que a arte é política porque mostra os estigmas da 

dominação, ou porque ridiculariza os ícones reinantes ou porque sai dos 

lugares que são próprios para transformar-se em prática social. Se 

supõe que a arte nos move à indignação ao nos mostrar coisas 

indignantes, que nos mobiliza pelo fato de estar fora dos ateliers e 

museus e que nos transforma em opositores do sistema dominante ao 

negar-se a si mesma como elemento desse sistema29.  

 

Rancière alerta que um olhar crítico na arte permite ao sujeito político deslocar, 

sublinhar o campo consensual do real, alterando as linhas de separação que a 

configuram no campo consensual do outorgado. A linha que separa o que é objeto do 

que é sujeito. Ele evidencia que uma arte crítica é aquela que sabe que seu efeito 

29 RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. Tradução Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins 
Fontes, 2012. p. 54. 
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político passa pela estética. Entendendo-se a estética como uma delimitação de 

espaços e tempos, que define o lugar e o discurso das políticas como formas de 

experiência, a crítica se materializa no conhecimento dessas linhas que separam, que 

delimitam os espaços e os tempos, renovando deslocamentos de linhas. Sua 

transcendência depende de como se estruturam essas separações, em como se instala 

o olhar e como se aciona sobre essa separação presente: a potência de uma arte 

crítica está na sua consciência de poder realizar diferentes movimentos, 

entrelaçamentos, semelhanças, entendendo suas tensões e deslocando o equilíbrio dos 

possíveis e a distribuição das capacidades.  

No campo da política, segundo Rancière, se estabelece um território “acerca do que 

se vê e do que se pode dizer”, como também a quem tem competência para ver e 

qualidade para dizer, às propriedades dos espaços e aos possíveis do tempo. Portanto, 

a política é uma atividade de dissenso, que reconfigura as molduras sensíveis no seio 

em que se definem objetos comuns. “Ela rompe a evidência sensível da ordem ‘natural’ 

que destina aos indivíduos e aos grupos, ao comando ou à obediência, à vida pública 

ou a vida privada, atribuindo-os a tal ou qual tipo de espaço ou de tempo, a tal maneira 

de ser, de ver, de ‘dizer’”30.  
Dessa forma, configura-se que o campo da estética também não pode mais ser 

pensado independentemente do ético. Se a arte não significa um desdobramento da 

estetização do político, a recusa da ética e da política da representação é também um 

fato político. Por outro lado, deve ficar claro que não cabe à crítica ou à reflexão sobre a 

arte, de um modo geral, estabelecer um tabu com relação às diversas modalidades de 

arte. O papel desses discursos é refletir sobre as origens e as consequências estéticas, 

éticas e políticas. 

A corrente contemporânea da arte política é uma continuação da produção que 

durante séculos foi sendo feita no Ocidente e, não raro, colaborou com a repressão. 

Porém, desde o século XX, vários artistas denunciaram em sua arte os crimes da 

guerra, a exemplo de Orozco, Picasso, dentre inúmeros outros que utilizaram sua arte 

como verdadeiros depoimentos da época em que viveram. A arte reflete sobre os 

extremos alcançados pela massificação, pelo consumismo e pela violência, 

30 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. Op. cit., p. 64. 
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denunciando erros e tornando-se um instrumento de reflexão. Por meio dela, caminhos 

podem ser abertos para a humanidade.  

A experiência que a arte promove é o arcabouço dos momentos da vida em que 

o sujeito se inteira de si mesmo, por meio da atualização de um tempo perdido na 

memória – a qual retorna para redimensionar o presente, abrindo novas perspectivas.  

No Brasil dos anos de 1960, a radicalização política silenciou e coibiu 

expressões, e vigiou de perto os artistas, os críticos e os intelectuais, em face da 

repressão instaurada. Nesse período, a perseguição política aos intelectuais de 

esquerda resultou no assassinato, na tortura, no exílio e na aposentadoria compulsória 

de muitos, como também no lançamento de vários manifestos de repúdio às ações 

repressivas do governo militar. Grupos de artistas ligaram-se a uma política radical de 

denúncias, considerando-se a arte a forma mais direta de manifestação de suas ideias. 

Paralelamente à arte de denúncias, começaram a surgir no cenário artístico da época 

manifestações coletivas abertas à participação do público, como Arte na Rua, proposta 

por Hélio Oiticica, e Arte Pública no Aterro, organizada por Frederico Morais e Oiticica, 

Cildo Meireles, Arthur Barrio, entre tantos e tantos outros, que abriram espaço para 

qualquer pessoa se expressar criativamente. 

Mas para se trabalhar um contexto de arte tanto no sentido da memória da 

violência quanto do ativismo político, devem-se levar em consideração alguns pontos: a 

urgência da situação legitima o autor a fazer sua intervenção, mas também cobra 

inteligência e sensibilidade para lidar com esta situação. Ela não pode habitar e 

sobreviver sob um ponto de vista simplista. Existe uma incompatibilidade nesses 

termos, porque a arte demanda um convite à reflexão e ao pensamento. Trabalhos que 

não apresentam relativizações, que não apresentam diferentes possibilidades de leitura 

terminam oferecendo uma saída totalitária ao próprio totalitarismo que visam, muitas 

vezes, combater.  

Hannah Arendt revelou que “a arte pode ser consumida como mercadoria, se 

não trabalhar a sensibilidade e não revelar outras realidades. A arte contemporânea, 
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principalmente trabalhos que visam ser objetos de escândalo, perde sua função 

artística de aperfeiçoamento da subjetividade”.31 

A função criadora da arte está relacionada a funções sociais, caracterizando-se 

pela participação na vida das comunidades. Como presença constante, seria de se 

esperar que a própria arte, enquanto entidade autônoma, servisse como método eficaz 

para a conscientização das pessoas. A arte não proporciona somente embevecimento e 

prazer estético, mas também a reflexão crítica, o pensamento transformador, a vontade 

da mudança. Nessa esfera, toda forma de arte privilegia a reflexão, a crítica e uma 

possibilidade de transformação. 

 
(...) a arte não é política antes de tudo pelas mensagens que ela 

transmite nem pela maneira como representa as estruturas sociais, os 

conflitos políticos ou as identidades sociais, étnicas ou sexuais. Ela é 

política antes de mais nada pela maneira como configura um sensorium 

espaço-temporal que determina maneiras do estar junto ou separado, 

fora ou dentro, face a ou no meio de… Ela é política enquanto recorta 

um determinado espaço ou um determinado tempo, enquanto os objetos 

com os quais ela povoa este espaço ou o ritmo que ela confere a esse 

tempo determinam uma forma de experiência específica, em 

conformidade ou em ruptura com outras: uma forma específica de 

visibilidade, uma modificação das relações entre formas sensíveis e 

regimes de significação, velocidades específicas, mas também e antes 

de mais nada formas de reunião ou de solidão. Porque a política, bem 

antes de ser o exercício de um poder ou uma luta pelo poder, é o recorte 

de um espaço específico de “ocupações comuns”; é o conflito para 

determinar os objetos que fazem ou não parte dessas ocupações, os 

sujeitos que participam ou não delas, etc. Se a arte é política, ela o é 

enquanto os espaços e os tempos que ela recorta e as formas de 

ocupação desses tempos e espaços que ela determina interferem com o 

recorte dos espaços e dos tempos, dos sujeitos e dos objetos, do 

31 ARENDT, Hannah. A crise na cultura: o seu significado social e político. In: Entre o passado e o futuro: 
oito exercícios sobre o pensamento político. Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2006. p. 248-281. 
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privado e do público, das competências e das incompetências, que 

define uma comunidade política.32 

 

Podemos referendar a origem da arte contemporânea, que estabelece criações 

estéticas para ações políticas, nos movimentos sociais que ocorreram a partir da 

década de 1960, como a luta pelos direitos civis, as mobilizações estudantis e a 

contracultura, a partir de eventos que constituem referências que se perpetuam para 

acionar o ativismo na contemporaneidade.  

Outro momento que cumpre citar percorre o chão dos escritos de Guy Debord, 

em seu livro A sociedade do espetáculo, que elabora uma concepção crítica da 

sociedade, desmontando-a a partir dos tentáculos do capitalismo e definindo como 

espetáculo as relações sociais determinadas fundamentalmente pelo capital que por 

sua vez adentrou o território da arte.  

O situacionismo apontou uma urgência da ação na sociedade, propondo a 

necessidade de uma superação da política, mas também da arte. Uma das formas de 

neutralizar a sociedade capitalista se dá através do que se chamou antiarte para 

diferenciar da arte como produto. Ela permite revoluções de linguagem, utilizadas em 

práticas que aliam política e estética. Essas duas circunstâncias, aliadas a outras, 

como, por exemplo, a arte conceitual, tornam-se fundamentais para a emergência 

dessa arte engajada e comprometida, que, a partir da década de 1980, amplia-se.  

O ativismo cultural aproxima-se da antiarte ao eliminar o objeto artístico em favor 

da intervenção social inspirada pela estética, numa esfera em que os sujeitos produzem 

conceitos ou práticas, tendo por base uma consciência crítica. Portanto, torna-se 

fundamental no contexto dessa arte o reconhecimento do outro e também a crítica das 

condições que produzem a contemporaneidade, ampliando a relação entre ética e 

estética. 

A partir da política da estética – entendemos a arte contemporânea como um 

lugar do encontro, o que nos permite pensar na comunicação entre diferentes esferas e 

também dialogar com o passado – seja da perspectiva cultural ou política, para 

estabelecer uma “inter-ação”, e para mudar a ideia de hierarquia, no sentido 

32 RANCIERE, Jacques. A partilha do sensível. Op. cit., p. 2. 
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foucaultiano da imagem, buscando-se encontrar vertentes que possibilitem pensar na 

potência da estética. Segundo Rancière, na relação estética-política se inserem as 

intervenções dos artistas, em suas várias formas de atuação, representação e 

organização, que podem se prestar tanto a manobras de manipulação e dominação 

como também de emancipação e reflexão. 

Considerando-se a experiência estética como uma forma de política, e situados 

na ideia central da Partilha do Sensível, de Jacques Rancière, buscamos compreender 

o poder da arte como possibilidade de transformação social. Como o autor coloca: 
 

[...] fazer da arte um testemunho do encontro com o irrepresentável que 

desconcerta o pensamento – e, a partir daí, um testemunho contra a 

arrogância da grande tentativa estético-política do devir-mundo do 

pensamento. Assim, o pensamento da arte tornava-se o lugar onde se 

prolongava, após a proclamação do fim das utopias políticas, uma 

dramaturgia do abismo originário do pensamento e seu desastre de seu 

não reconhecimento (...) elaborar o sentido mesmo do que é designado 

pelo termo estético: não a teoria da arte em geral ou uma teoria da arte 

que remeteria a seus efeitos sobre a sensibilidade, mas um regime 

específico de identificação e pensamento das artes: um modo de 

articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas 

maneiras de fazer e modos de pensabilidade de suas relações, 

implicando uma determinada ideia da efetividade do pensamento.33 

 

A arte contemporânea, nesse contexto, situa-se a partir de uma relação social, 

fundada no desejo de transformação que parte do reconhecimento da existência de 

conflitos a serem enfrentados. Com essa aproximação, surgem revoluções de 

linguagem, captadas e utilizadas na prática político-estética.  

Não há mais uma separação entre arte e política. É em torno dessas causas que 

as resistências artísticas se articulam, na forma como Jacques Rancière aborda a 

relação da estética com a política. A arte contemporânea é uma potente ferramenta que 

perpassa o estranhamento e pode criar novas experiências a partir de propostas que 

33 RANCIÉRE, J. A partilha do sensível. Op. cit., p. 13. 
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contemplem e promovam rupturas com padrões de pensamento, o que, 

consequentemente, pode abrir espaços para utopias possíveis e potenciais de 

transformação social. 

  

1.2 Jogos de memórias 
 

Dentro das especificidades da memória e das distintas categorias de seus 

suportes, adentramos em seu universo e em sua gênese, para compreender o “jogo de 

memórias” no campo de disputas políticas, por meio do qual se travam lutas pelo 

reconhecimento de direitos, pela visibilidade e para evitar que determinados fatos sejam 

esquecidos.  

Acerca dessa questão, Paul Ricouer aborda os enigmas da memória afirmando 

que não poderíamos falar seriamente da reapropriação do passado histórico efetuado 

pela memória se não tivéssemos considerado previamente os enigmas que incomodam 

o processo da memória, o qual ele considera um jogo.  

O primeiro enigma relaciona-se com a própria ideia de representação do 

passado como memória. Citando Aristóteles, no seu pequeno tratado Da memória e da 

reminiscência: a memória é “do passado”. Para ele, a imagem-recordação está 

presente no espírito como algo que já não está lá, mas que esteve. Uma metáfora tem 

um papel importante ao longo do trabalho de elucidação desse enigma e pode nos 

ajudar em um momento: o da impressão, como o da marca do sinete na cera. A noção 

de rastro faz, também ela, parte do mesmo conjunto de metáforas úteis, mas 

permanece o mesmo enigma: a impressão ou a marca, ambas estão plenamente 

presentes, no entanto, pela sua presença reenviam para a chancela do sinete ou para a 

inscrição inicial do sinal.34  

A noção de ausência tem múltiplas significações: podendo refletir a irrealidade de 

entidades fictícias, de fantasmas, de sonhos, de utopias; ora, a ausência do passado é 

qualquer coisa de inteiramente diferente. Compreende o sentido da distância temporal, 

34 Conferência escrita e proferida em inglês por Paul Ricoeur em 8 de março de 2003, em Budapeste, sob 
o título Memory, history, oblivion, no âmbito de uma conferência internacional intitulada Haunting 
memories? History in Europe after authoritarianism. Disponível em: 
<http://www.uc.pt/fluc/lif/publicacoes/textos_disponiveis_online/pdf/memoria_historia>. 
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do afastamento, do afundamento na ausência, marcado na nossa língua pelo tempo 

verbal ou por advérbios como “antes”, “depois”. Reside aí o enigma que a memória 

deixa como herança à história: o passado está, por assim dizer, presente na imagem 

como signo da sua ausência, mas trata-se de uma ausência que, não estando mais, é 

tida como tendo estado. Esse “tendo estado” é o que a memória se esforça por 

reencontrar. Ela reivindica a sua fidelidade a esse “tendo estado”. E o deslocamento da 

escrita para a recepção e a reapropriação não suprime esse enigma. 

 
O que a noção de rastro e esquecimento têm em comum é, antes de 

tudo o mais, a noção de apagamento, de destruição. Mas este processo 

inevitável de apagamento não esgota o problema do esquecimento. O 

esquecimento tem igualmente um polo ativo ligado ao processo de 

rememoração, essa busca para reencontrar as memórias perdidas, que, 

embora tornadas indisponíveis, não estão realmente desaparecidas.35 

 

Neste contexto da memória como portadora de significados e marcas, 

entendemos também a cidade como receptáculo de memórias e de histórias abertas 

que oferecem possibilidades para investigar o que a história não registrou, e o que está 

muito além dos arquivos e narrativas oficiais, tendo os resíduos e os esquecimentos 

como fontes vivas.  

Essa estrutura dos esquecimentos em relação às ditaduras está dentro de um 

recorte que enfoca os “efeitos colaterais” dos anos de controle e de impedimento da 

formação de um pensamento crítico. No caso do Brasil, país onde fronteiras 

estabelecidas por uma tradição da história oficial, consolida sempre a versão dos 

vencedores e donos do poder, que, por sua vez, ao longo de sua história, fortaleceu 

uma tradição de silenciamentos, como podemos ver nas narrativas históricas 

dominantes, com suas elaborações conceituais e na formação das suas instituições, 

como veremos mais adiante.  

Mas no Brasil essa tradição se estabelece ao longo de nossa história, reprimindo 

as memórias da violência estrutural e formadora do país, desde a destruição de 

indígenas, passando pela escravidão africana e outros crimes, criando estruturas que 
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reforçam o distanciamento crítico e as separações, mantendo sem força o testemunho 

dos “excluídos da história”.  

 
Paradoxalmente, a consciência da fragilidade essencial do rastro, da 

fragilidade essencial da memória e da fragilidade essencial da escrita. E, 

ao mesmo tempo, uma definição certamente polêmica, paradoxal e, 

ainda, constrangedora da tarefa do historiador: é necessário lutar contra 

o esquecimento e a denegação, lutar, em suma, contra a mentira, mas 

sem cair em uma definição dogmática de verdade.36  
 

As formas de tratamento destinadas às histórias traumáticas,37 por essa 

perspectiva chamada “história dos vencidos” na definição de Walter Benjamin38, parte 

de uma plataforma que localiza nas ausências as memórias que subsistem na cidade, 

nos lugares de esquecimento, nos restos, resíduos e hiatos, como também na arte. Se 

lançarmos um olhar para as coisas mesmas, ou seja, para lugares de memória que são 

marcos da repressão, podemos estabelecer novas perspectivas de compreensão do 

período da ditadura militar, além das memórias que se confundem com os “imperativos 

categóricos” do poder. Lembrando que a memória pública se insere em uma área de 

tensões e conflitos, por ser também um instrumento político.  

Entramos na esfera da história dos vencidos através das ausências, dos 

silêncios e dos processos de resistência para aprofundar o olhar sobre as formas de 

cerceamento e controle, que estão interligadas ao esquecimento e que foram apagando 

registros, destituindo e descaracterizando lugares onde a repressão se instalou, e 

também mantendo ocultos documentos reveladores, e que dessa forma foram 

35 Idem. 
36 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006. p. 44. 
37 "É preciso escovar a história a contrapelo e fazer a 'história dos vencidos'. Esse é o papel da memória, 
e ela só pode cumprir esse papel se aquilo que ela vai narrar é de fato o que a sociedade fez e faz. A 
história do vencedor, e isso é típico no caso do Brasil, é a história do Estado. Tanto é assim que a história 
do Brasil é periodizada de acordo com as formas que o Estado brasileiro assumiu ao longo do tempo. Ao 
contar a história do Brasil como história do Estado brasileiro, se omite o lugar onde efetivamente a 
história acontece, que é na sociedade" (CHAUÍ, Marilena. In: THUSWOHL, Maurício. Comissão da 
Verdade deve revelar a “história dos vencidos”. Rede Brasil Atual [on-line]. 23 nov. 2011. Disponível em: 
<www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2011/11/comissao-da-verdade-deve-revelar-a-historia-dos-
vencidos/>. Acesso em: 11 jan. 2015). 
38 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica..., op. cit., p. 10. 
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consolidando e reafirmando os monumentos do poder, que permeiam o espaço urbano, 

seja nas toponímias, nas ruínas, nos lembradores urbanos ou nas ausências de 

referências ao período, nos apagamentos e na perda de significados. 

Constatamos que a ausência de memória acerca desse período tão recente da 

ditadura civil-militar e que deixou tantas cicatrizes, ainda que não se tenha totalmente o 

acesso a ela, descortinou um território muito significativo, o dos “esquecimentos” dos 

traumas: uma sistematização das amnésias sociais que se ancora numa tradição 

consolidada na chamada ausência de cultura de memória do país, em que erros do 

passado e histórias tenebrosas ou mal elaboradas tendem a ir para o limbo enquanto 

prefigura, a partir de um imaginário sustentado pelo ideal das grandes narrativas 

épicas, um construto sobre a ideia de nação ideal e de passado idealizado.  

Fazendo uma “escavação” dessas memórias, ou melhor, da sua ausência, 

constatamos que essa tradição, que fundamentou a criação dos ícones nacionais, 

surgiu alinhada à construção da Nação, e se reestruturou fortemente no Estado Novo, 

muito embora tenha raízes mais antigas e de longa duração. Mas esse não é o objeto 

desta pesquisa, apenas um referencial que percorremos na busca do entendimento do 

processo. Porém, um dado que não pode ser desconsiderado é que, no período da 

ditadura estadonovista, esse passado nacional é rearticulado, estabelecendo as 

memórias oficiais e formatando o que deveria ser lembrado através das comemorações 

e rememorações, sendo que a ditadura civil-militar no Brasil se beneficiou largamente 

dessa tradição de esquecimentos, sobretudo após os efeitos da Lei da Anistia, que 

nivelou anistia com amnésia, sua raiz semântica.39 

39 A palavra anistia contém dialeticamente as duas polaridades abordadas nesses contextos – memória e 
esquecimento – que nela estão emblematicamente sobrepostas: anamnesis (reminiscência) e amnésia 
(olvido, perda total ou parcial da memória) que se entrecruzam em permanente tensão. Se, por um lado, 
a etimologia – do grego amnêstia, de amnêtos, “olvidado” – remete ao segundo termo do binômio 
(esquecimento, olvido), essa acepção pode ser confirmada ou desmentida e superada pelo seu conteúdo 
político historicizado, trazendo à tona o primeiro termo da bipolaridade, a ação de trazer à memória ou à 
lembrança: “Mnemosýne ou Mnéme – memória, lembrança, recordação, faculdade de memória ou de 
lembrar. Personificada, Mnemosyne ou Mnése é a mãe das musas [entre elas, Clio, da História], 
protetora dos poetas e dos videntes”. Cf. CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia, dos pré-
socráticos a Aristóteles. São Paulo: Companhia da Letras, 2002. p. 494 e 506. 
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1.3 Os sujeitos da memória: individual e coletiva  
 

Buscamos compreender as memórias que se tornam coletivas, entendendo 

aspectos teóricos da construção e validação das memórias para verificar por que, no 

entanto, algumas memórias coletivas perduram, e outras, ainda que coletivas, se 

perdem ou são transformadas e manipuladas pelo poder. Essa investigação incide 

diretamente em um questionamento que se faz necessário, posto que as feridas e 

traumas de um passado podem ser aniquiladas e esquecidas se não houver um 

trabalho de reconstrução que se alinhe com a verdade dos fatos e suas várias versões 

sejam complementares. Ainda que haja dissonâncias entre a memória coletiva e a 

individual, elas têm que se alinhar no entendimento da história. 
 

Mas a quem é legítimo atribuir o pathos da memória, correspondente à 

recepção da lembrança e a práxis – que consiste na busca da 

lembrança? Se não sabemos o que significa a prova da memória na 

presença viva de uma imagem das coisas passadas, e nem o que 

significa partir em busca de uma lembrança perdida ou reencontrada, 

como podemos legitimamente indagar a quem atribuir essa prova e essa 

busca?40  

 

Ricoeur aborda a cultura como um diálogo e um embate entre diversos discursos 

mnemônicos e registros de linguagem. Sua análise se estabelece através de uma 

fenomenologia da memória – voltada ao objeto da memória, da lembrança que temos 

diante do espírito e seus estágios: a busca da lembrança, a anamnésia, a recordação, a 

memória dada, a memória refletida e a memória de si mesmo. O estudo passa por três 

momentos: do testemunho e arquivos, da compreensão e explicação e da 

representação do passado. 

Inicia-se pela questão da prova e da busca da lembrança (o rastro) que tem 

referentes de sua elaboração nos gregos.41 Para os gregos, Platão e Aristóteles, não 

40 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007. p. 142. 
41 “(...) o rastro não é um signo como outro. Mas exerce também o papel de signo. Pode ser tomado por 
um signo. O detetive examina como signo revelador tudo o que ficou marcado nos lugares do crime, a 
obra voluntária ou involuntária do criminoso; o caçador anda atrás do rastro da caça; o rastro reflete a 
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importava saber quem se lembrava e nem em que ordem e, sim, o que significava 

buscar ou ter uma lembrança.42  

O surgimento da atribuição de um sujeito coletivo se inicia a partir do movimento 

da “história das mentalidades”43 – estabelecendo antíteses a partir do desenvolvimento 

das ciências humanas e questionando a formatação da memória, a partir da recepção. 

Se por um lado temos a emergência da subjetividade, estabelecida a partir do ego, por 

outro, temos também o surgimento da consciência coletiva, em outro viés. Para 

Halbwachs e a Sociologia, na virada do século XX, a consciência coletiva é uma 

realidade na qual o estatuto ontológico não é questionado, temos com relação à 

memória individual uma instância complicadora, que é a memória individual, pois a 

consciência privada refere-se a uma interiorização que se presta apenas à descrição.  
 

A “Memória Coletiva” afirma que “a lembrança é em larga medida uma 

reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do 

presente, e, além disso, preparada por outras reconstruções feitas em 

épocas anteriores e de onde a imagem de outrora se manifestou já bem 

alterada”.44 

 

No entanto, nem a sociologia da memória coletiva, nem a fenomenologia da 

memória individual conseguem derivar de seus lugares para conciliar a fusão entre os 

atividade e os passos do animal que ele quer abater; o historiador descobre, a partir dos vestígios que a 
existência das civilizações antigas deixou, como horizontes de nosso mundo. Tudo se dispõe em uma 
ordem, em um mundo, onde cada coisa revela outra ou se revela em função dela. Mas, mesmo tomado 
como signo, o rastro tem ainda isto de excepcional em relação a outros signos: ele significa fora de toda 
intenção de fazer signo e fora de todo projeto do qual ele seria a visada. O rastro autêntico decompõe a 
ordem do mundo; vem como ‘em sobre-impressão’. Sua significância original desenha-se na marca 
impressa que deixa, por exemplo, aquele que quis apagar seus rastros, no cuidado de realizar um crime 
perfeito. Aquele que deixou rastros ao querer apagá-los nada quis dizer nem fazer pelos rastros que 
deixou. Ele decompôs a ordem de forma irreparável. Pois ele passou absolutamente. Ser, na modalidade 
de deixar um rastro, é passar, partir, absolver-se.” Cf.: LEVINAS, Emmanuel. Humanismo do outro 
homem. Tradução Pergentino Pivato. Petrópolis: Vozes, 1993. p. 75-76. Apud GAGNEBIN, Jeanne Marie. 
O rastro e a cicatriz. Metáforas da memória. Revista Proposições, n. 13, p. 939, set./dez. 2013. 
Disponível em: <http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/proposicoes/textos/39-dossie-gagnebimjm.pdf>. 
Acesso em: 26 jan. 2015. 
42 Idem. 
43 A História das Mentalidades privilegia os modos de pensar e de sentir dos indivíduos de uma 
mesma época. É, por um lado, o “estudo das mediações e da relação dialética entre as condições 
objetivas da vida dos homens e, de outro, a maneira como eles a narram e mesmo como a vivem”. Cf.: 
VAINFAS, Ronaldo. Os protagonistas anônimos da História. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
44 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2004. p. 70. 
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estados de consciência do eu individual, para a capacidade do coletivo de conservar e 

recordar as lembranças.  

Esses desdobramentos entre a memória coletiva e a individual não se alinham, 

posto que não há áreas de sobreposição – ou seja, se opõem em origem pelo próprio 

estudo. Ricouer propõe uma investigação sobre o problema maior da questão da 

memória no sentido de explorar possibilidades dessas duas abordagens – contrárias 

entre si –, por se inserirem em preconceitos dogmáticos relacionados ao seu campo de 

pertencimento, buscando onde essas duas memórias podem se entrecruzar. 

Analisando-se o campo semântico – pode estar tanto no individual quanto no plural –, 

ou seja, a partir do fenômeno psíquico, a noção de pertencimento e identidade pode 

estar nos dois campos. Sendo somente na arte que esse fenômeno pode se revelar. 

As operações da lembrança, seja em sua forma passiva da presença ou da 

lembrança no espírito, seja na forma ativa na busca da lembrança, perpassam da 

recordação para a reflexão e para a ação, isto é, sendo o objeto de uma atribuição, de 

uma apropriação, de uma imputação, de um levar em conta, em suma, de uma 

“adscrição”. Ou seja, a lembrança é uma espécie de imagem, e a recordação, uma 

espécie de busca coroada ou não pelo reconhecimento. E quem a valida é sempre o 

poder. No jogo de memórias, o poder dá as cartas acerca daquelas que perduram e 

emergem, mas não consegue apagar as demais, ainda que elas resistam nos 

subterrâneos. 

Assim, a memória é ao mesmo tempo um caso particular e um caso singular. 

Particular na medida em que os fenômenos mnemônicos são fenômenos psíquicos, e o 

seu sentido pode ser compreendido fora do âmbito explícito, entrando, deste modo, 

num “compilado de significados” que a literatura explora. Ou seja, são os atos e os 

sentimentos comuns e compartilháveis e fazem parte dos predicados psíquicos 

disponíveis em uma dada cultura.  

São também singulares, no caso dos fenômenos da memória em comum, na 

medida em que lembrar-se de algo é lembrar-se de si, posto que a memória evoca 

sentidos. E isso é idiossincrático, porque é permeado não de sentimentos comuns e sim 

de referências pessoais. Porém, existe uma assimetria entre a atribuição de si e a 
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atribuição ao outro no cerne da atribuição múltipla, que se refere à confirmação e ao 

preenchimento da atribuição.  

A fenomenologia sai do campo individual e estabelece o coletivo quando a 

experiência de outrem é um dado tão primitivo quanto a experiência de si, no sentido 

dos afetos, das afecções, das ações do outro que nos dizem acerca da coletividade, do 

pertencimento. Sendo assim, a fenomenologia sai do seu campo egológico para uma 

derivação a partir da reprodutibilidade das ações e das identificações (como envelhecer 

juntos, por exemplo). No entanto, envelhecer junto não significa compartilhar as 

mesmas memórias, mas estar imerso em um campo onde a referência coletiva pode ter 

sido imposta e contrária às memórias individuais. 

Nesse contexto, a experiência de mundo compartilhada repousa numa 

comunidade tanto de tempo quanto de espaço. Portanto, não existe entre os dois polos 

da memória individual e da memória coletiva um plano intermediário de referência no 

qual se operam concretamente as trocas entre a memória viva das pessoas individuais 

e a memória pública das comunidades às quais pertencemos.  Entretanto, não é 

apenas com a polaridade entre memória individual e memória coletiva que se deve 

entrar no campo da história, mas com a de uma tríplice atribuição da memória: a si, aos 

próximos, aos outros. No entanto, os campos da produção e da eleição das memórias 

coletivas, que são a argila, a matéria bruta das narrativas, escoram-se na fabricação de 

um passado que quase sempre desconsidera as memórias individuais. 

Essa assimetria entre a memória individual e a coletiva mostra as nuances pelas 

quais não há equivalências no discurso. O que distingue a atribuição a si é o que 

Ricoeur chama de “minhadade”, como a capacidade de designar -se a si mesmo como 

dono das próprias lembranças que, pela via da empatia, possa atribuir a outrem, como 

a mim, os mesmos fenômenos mnemônicos. Em sua fase declarativa, a memória entra 

na região da linguagem, a lembrança dita, já pronunciada, que é uma espécie de 

discurso que o sujeito trava consigo.  

Entramos nessa esfera em duas questões: a memória impedida e a memória 

manipulada. Ou seja, a memória que não teve campo para emergir, porque seus rastros 

foram apagados, ou a memória que foi construída pela ressignificação dos rastros. Esse 

é um território perigoso e muito comum, ao verificarmos que o tratamento “oficial” das 



40 
 

memórias, pela musealização, pela monumentalização, pelo que é considerado 

patrimônio e pela criação de ícones e referências do passado, sempre pode ser 

manipulado de acordo com os interesses dominantes. 

O Brasil ainda vive um impasse diante de políticas da memória. Se por um lado 

temos as políticas que cerceiam e vigiam as “memórias-próteses”, cuidando de evitar 

uma abertura maior do que se quer esquecer, por outro lado existem movimentos de 

resistência, que têm ativamente abordado o período e os restos dessa memória através 

da produção artística e performática. 

Oswald de Andrade dizia que “a cultura é uma multiplicidade de erros”; sendo 

assim, toda a tradição é uma repetição desses erros. No Brasil, essa tradição de 

desmemorias foi cultivada por séculos de mascaramento de problemas sociais, 

mandonismos e encobrimento de elites que se empoderaram em detrimento de direitos 

alheios. Isso se deu com a escravidão, com a tutela incapacitante do indígena, com 

guerras sangrentas e desiguais e com os períodos ditatoriais, que deixaram 

assombrosos resultados, dos quais culturalmente ainda temos rescaldos 

comportamentais que causam segregações e repetições de práticas equivocadas.  

Com isso, pouco se sabe acerca de acontecimentos de traumas coletivos, a 

partir da memória oficial, cuja tradição é o esquecimento. E parte dessa ausência se 

deve ao empenho de governos e de donos do poder em manter essa tradição do 

silêncio e dos silêncios, sobretudo no tocante às memórias subterrâneas, através de 

uma educação alienante e do convencimento das massas de que as injustiças devem 

ser apagadas, e somente os feitos heroicos e a tradição merecem espaço na memória 

oficial.  

Na busca pela verdade, a memória deve ser vista como um conjunto, e as 

memórias coletivas não podem solapar as individuais, posto que as memórias coletivas 

permeiam essa trama de memórias individuais e não surgem como uma terceira 

camada, que nesse caso seria ilegítima, uma memória-prótese, como no caso de 

memórias oficiais que ignoram memórias individuais, como se as mesmas não 

existissem.  

No caso da ditadura civil-militar no Brasil, o processo de esquecimento imposto 

se deu pelo silenciamento das memórias individuais que não tiveram campo para 
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emergir e sobreviveram através da tradição oral, uma vez que a cultura do medo 

impunha o silêncio e que as vítimas eram silenciadas. O discurso dominante é um 

produtor de memórias-prótese, já que se legitimiza como história. 

No entanto, a arte é um lugar de memória e pode circular nas duas esferas, 

podendo servir aos propósitos dominantes, sendo utilizada no contexto de construção 

simbólica, como o foi ao longo da história da arte, por exemplo, que legitimou memórias 

e as excluiu também; como também revelar as ausências e permear e potencializar as 

memórias individuais, a partir das ausências e desvelamentos, porque pode operar 

dialeticamente entre os dois campos da memória. 

Buscamos delinear esse campo para compreender o estabelecimento das 

esferas do lembrar e suas problematizações, para adentrar no campo da produção de 

memórias no Brasil e na forma com que os apagamentos foram construídos 

sistematicamente. Sobretudo as que ficaram no campo da memória individual, pois não 

houve ressonância de processos subjetivos, e a experiência foi destituída da verdade, 

uma vez que o testemunho não encontrou meios para ser considerado. Essa é a 

valência testemunhal da arte. 

Esses fatores, analisados aqui, são preponderantes na medida em que se 

constrói a história por camadas e uma vez que, na história oficial, as memórias 

subterrâneas perduraram pela oralidade e por narrativas consideradas marginais. 

Ou seja, não houve um processo de construção de memórias e, sim, o reforço do 

que se estabeleceu como um campo impenetrável por toda a situação de transição 

incompleta e por todos os entraves que o processo da Anistia acabou por condicionar, 

como veremos. Uma espécie de fronteira para o tratamento das memórias individuais e 

uma proposta de tabula rasa em relação aos acontecimentos que contribuíram para a 

ativação não de uma memória e, sim, de um esquecimento coletivo. 
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CAPÍTULO 2 – POLÍTICA ENTREMEMÓRIAS 
 

 

2.1 Desarquivando o passado 
 

No campo da memória nacional, as disputas incluem processos múltiplos de 

produção e articulação das lembranças e esquecimentos. A construção de uma 

representação pública do passado se estabelece através de construções de narrativas, 

que afetam todos os que participam do espaço público. Nessa elaboração, as 

representações se tornam públicas, com a função de nutrir os acontecimentos que 

envolvem o social na forma coletiva, a qual é regida por um ordenamento jurídico que 

estabelece referências sobre definições identitárias relacionadas ao pertencimento a 

uma “comunidade imaginada” e a um lugar de origem. Segundo Homi Bhabba: 
 

os fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana devem ser 

repetidamente transformados nos signos de uma cultura nacional 

coerente, enquanto o próprio ato da performance narrativa interpela um 

círculo crescente de sujeitos nacionais. Na produção da nação como 

narração ocorre uma cisão então entre a temporalidade continuísta, 

cumulativa, do pedagógico e a estratégia repetitiva, recorrente do 

performativo. É através desse processo de cisão que a ambivalência 

conceitual da sociedade moderna se torna o lugar de escrever a 

nação.45 

 

No entanto, a valência política da memória não é somente pública, como mostra 

a história. Da mesma forma, a memória das emoções não tem caráter apenas 

privado.46 As memórias são várias e as versões oficiais são apenas um recorte do que 

se convencionou lembrar, como um jogo de forças em que os apagamentos são parte 

desse jogo, como vimos no capítulo anterior.  

45 BHABHA, Homi K. O local da cultura. 3. ed. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 207. 
46 PASSERINI, Luisa. A memória entre a política e a emoção. São Paulo: Letra e Voz, 2011. p. 8. 

                                                 



43 
 

Nessa esfera, “apagar a memória” é muito mais um resultado da consciência 

vigilante do que resultado da fraqueza da consciência diante da superioridade de 

processos inconscientes.47  

Adorno discorre sobre a importância da memória e lhe atribui um papel central 

em alguns tipos de materializações da cultura. Ele reflete sobre a função do passado e 

a forma como a memória pode ser costurada ao presente a partir de uma ideia de 

elaboração do decorrido. A não repetição da barbárie, para Adorno, depende de um 

reconhecimento das forças sociais que levaram àquela situação e que ainda estão em 

jogo, podendo levar novamente a um estado de barbárie. Nesse contexto, a elaboração 

do passado é tomada como um meio eficaz de desencantamento do decorrido, na 

medida em que ele permite identificar essas situações e não se conformar com um 

esquecimento passivo ou com uma culpa estéril.48 

Mas como reelaborar o passado de traumas? Esquecendo e perdoando os 

terríveis acontecimentos? Segundo Adorno, o desejo de encerrar a questão do 

passado, riscando-o da memória nacional, é fenômeno de negação. Para ele, essa 

recusa à memória do decorrido é, ao mesmo tempo, compreensível e absurda:  
 

O desejo de libertar-se do passado justifica-se: não é possível viver à 

sua sombra e o terror não tem fim quando culpa e violência precisam ser 

pagas com culpa e violência; e não se justifica porque o passado de que 

se quer escapar ainda permanece muito vivo. O nazismo sobrevive, e 

continuamos sem saber se o faz apenas como fantasma daquilo que foi 

tão monstruoso a ponto de não sucumbir à própria morte, ou se a 

disposição pelo indizível continua presente nos homens bem como nas 

condições que os cercam.49  

 

Se, por um lado, a memória nacional tende ao apagamento de suas sombras, 

por outro existe o dever de memória e uma cultura de memória que necessitam de 

fortalecimento. Para Adorno, o passado somente estará plenamente elaborado no 

47 ADORNO, T. W. O que significa elaborar o passado. In: Educação e emancipação. São Paulo: Paz e 
Terra, 1995. p. 43. 
48 ADORNO, Theodor W. O que significa..., op. cit. 
49 ADORNO, Theodor W. O que significa..., op. cit., p. 29. 
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instante em que estiverem eliminadas as causas do que passou. O encantamento do 

passado pôde manter-se até hoje unicamente porque continuam existindo as suas 

causas.50 

É no campo entrememórias, coletivas e individuais, oficiais e marginais, que se 

estabelece uma relação que vai além do dever de justiça às vítimas, mas passa a ser 

um dever social, considerando-se que o período atinge todos, vítimas diretas ou 

indiretas. Tanto para quem viveu o período como também quem dele colhe os amargos 

frutos.  

Buscamos abordar algumas tensões e contradições que caracterizam as 

políticas da memória no contemporâneo alinhadas ao que se chamou dever de 

memória.51 A questão do dever de memória se estabelece como uma reivindicação de 

uma história criminosa, feita pelas vítimas. Porém, é nessa instância que surge a 

incompreensão entre “os advogados da memória e os adeptos do saber histórico”, na 

medida em que a heterogeneidade das intenções é exacerbada: por um lado, o campo 

demasiado breve da memória face ao vasto horizonte do conhecimento histórico; por 

outro, a persistência das feridas feitas pela história; por um lado, o uso da comparação 

em história; por outro, a afirmação de unicidade dos sofrimentos suportados por uma 

comunidade particular ou por todo um povo.52 

O processo de transição da ditadura para a democracia no Brasil foi longo, difícil 

e incompleto, deixou profundas marcas e uma consequente amnésia, que, por sua vez, 

perdurou, como uma continuidade de segmentos da ditadura, muito mais do que 

50 ADORNO, Theodor W. O que significa..., op. cit., p. 49. 
51 O conceito de dever de memória surgiu na França no início da década de 1950, relacionado a 
associações de deportados franceses na Segunda Guerra, e que tinha por objetivo honrar a memória de 
franceses assassinados. Nesse momento, prevaleceu no espaço público francês a imagem da resistência 
francesa e seu heroísmo durante a ocupação alemã. Na década de 1970, isso se transformou, devido a 
um “processo de ressignificação do discurso memorial ligado ao holocausto dos milhares de judeus que 
viviam na França”. Nesse momento, a memória do resistente deu lugar à memória da vítima. Cf.: LALIEU, 
Olivie. L’invention du “devoir de mémoire”. In: Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 69, jan./mar. 2001, p. 
83-94; QUILLET, Luciana. O “devoir de mémoire” na França contemporânea: entre memória, história, 
legislação e direitos. In: GOMES, Angela de Castro (Coord.). Direitos e cidadania: memória, política e 
cultura. Rio de Janeiro: FGV, 2007, p. 15-43. 
52 RICOUER, Paul. A memória, a história e o esquecimento. A versão original desta conferência foi 
escrita e proferida em inglês por Paul Ricoeur em 8 de março de 2003, em Budapeste, sob o título 
Memory, history, oblivion, no âmbito de uma conferência internacional intitulada Haunting memories? 
History in Europe after authoritarianism. Disponível em: 
<http://www.uc.pt/fluc/lif/publicacoes/textos_disponiveis_online/pdf/memoria_historia>. Acesso em: 14 
ago. 2014. 
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ruptura. Esta amnésia tem impedido e dificultado uma revisão da história e o tratamento 

das injustiças e das arbitrariedades cometidas, ainda presentes.  

Nessa luta pela memória, podemos considerar que as memórias políticas da 

ditadura, na esfera coletiva, passam por um longo período de esquecimento. 

Atualmente, contam com alguns avanços, ainda recentes, sobretudo com a 

implementação da Lei nº 12.528/2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade53 

“com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos 

(...) a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 

reconciliação nacional”.54  

Esse marco legal promulgado apenas em 2012, um ano depois de sua criação, 

foi uma grande vitória para alavancar políticas da memória. Porém, desde o processo 

de sua criação, a Comissão Nacional da Verdade tem lidado com vários percalços, 

ainda que tenha desencadeado a construção de políticas públicas, visando uma 

transformação no tratamento de memórias sociais.  

Contudo, a conquista ao direito à memória e à verdade ainda enfrenta muitos 

desafios para resolver questões fundamentais, tais como a localização e a identificação 

de restos humanos de 380 desaparecidos políticos,55 a abertura de arquivos da 

repressão de posse dos militares, reparação e justiça aos familiares de desaparecidos e 

torturados, a questão do julgamento de funcionários do Estado que praticaram crimes, 

como também o controverso processo de Anistia e seus efeitos, entre várias outras. 

Muito se tem realizado; no entanto, o caminho é longo e difícil e está ainda em seu 

início.  

53 A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12.528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012. 
A CNV tem por finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro 
de 1946 e 5 de outubro de 1988. Em dezembro de 2013, o mandato da CNV foi prorrogado até dezembro 
de 2014 pela Medida Provisória nº 632. 
54 A comissão enfrenta variadas polêmicas e ajustes desde sua proposta inicial em 2010, tendo passado 
por diversas mudanças, principalmente para atender às queixas e imposições dos militares. O termo 
"repressão política" foi retirado do texto, e a comissão atual prevê o "exame" de violações de direitos 
humanos, diferente da versão de 2010, que previa a "apuração", além de englobar fatos ocorridos 
durante o regime militar no Brasil, que ocorreram entre 1964 e 1985, passando a englobar fatos que 
ocorreram entre os anos de 1946 e 1988. 
55 Dados obtidos do Centro de Documentação Desaparecidos Políticos. Disponível em: 
<http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pessoas.php?m=3>. Acesso em: 11 set. 2014. 
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Porém, foi a partir desse marco legal que algumas conquistas puderam ser 

implementadas, como a abertura de uma parte dos arquivos,56 que já se encontra à 

disposição para consultas e pesquisas, o mapeamento de lugares de violências e o 

tombamento de alguns edifícios que serviram a ditadura, muito embora a 

ressignificação desses espaços que serviram a ditadura não ocorre somente com a 

identificação, localização ou com o mapeamento e tombamento dos mesmos e nem 

com a abertura de arquivos, tão somente.  

É preciso um trabalho de construção de memórias, que permita alinhavar os dois 

polos da memória e que atenda aos objetivos desse marco legal, mas isso não é tarefa 

simples, se levarmos em conta que a cultura do esquecimento foi paulatinamente 

implantada com medidas de coerção e silenciamento no período de Exceção, e que 

ainda perdura. E a política do patrimônio, que deveria dialogar diretamente com essa 

questão da memória, está ainda imbricada em normatizações e padronizações que não 

permitem grandes avanços no diálogo, dificultando processos de ressignificação de 

lugares de traumas, como veremos adiante.57 

Essas medidas de preservação desses lugares são importantes, como determina 

a Lei, para que se possa “promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da 

história dos casos de graves violações de direitos humanos”. Porém essas medidas não 

são suficientes. O marco legal tem como premissa básica esclarecer, construir políticas 

da memória e de conscientização para promover equidades, e, nesse recorte, 

estabelecer parâmetros para pensar os processos e lugares de memória como um 

referencial, com a finalidade de construir sentidos e promover reflexão. Nesse contexto, 

ainda há uma dificuldade enorme no que se refere à construção de sentidos e ao 

enfrentamento de sua dimensão simbólica, em suas várias implicações. 

56 Segundo Paulo Vanucchi, a maioria dos arquivos da ditadura militar foi destruída. KOLLING, 
Guilherme; COUTINHO, Paula. Grosso dos arquivos da ditadura foi destruído, diz Vannuchi. Jornal do 
Comércio [on-line], 2011. Disponível em: <http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=59315>. Acesso 
em: 11 jan. 2015.  
57 Lei nº 12.528/2011, artigo 3º, inciso III: “identificar e tornar pública as estruturas, os locais, as 
instituições, e as circunstâncias relacionadas à prática de violações dos direitos humanos mencionadas 
no caput do art. 1º e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade”. Nessa 
esfera, a cidade é vista como um território fértil de memórias, muito embora seja também um território de 
esquecimentos, posto que as estruturas e locais onde foram violados direitos humanos estão inseridos na 
cidade.  
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Leva-se em conta que os processos de esquecimento são longos e resultam de 

culturas de apagamentos. Esses processos se refletem na continuidade de 

mecanismos opressivos e contribuem para o desconhecimento de processos históricos 

e políticos, necessários para o entendimento da cidade, dos espaços públicos e das 

transformações da sociedade. O que sustentamos é que o apagamento dessas 

memórias rebate diretamente na recepção pública, tornando lugares desprovidos de 

significados, uma vez que o entendimento daquele período ainda é permeado por 

sombras e situações não esclarecidas. 

Ainda que no âmbito das políticas públicas o Brasil tenha demonstrado nos 

últimos anos uma crescente preocupação com o registro e a preservação da história e 

das práticas culturais, no que se refere à construção da memória política, 

principalmente quanto aos crimes ocorridos no período do regime militar e às graves 

violações aos direitos humanos, essa realidade é diferente e tende ao predomínio dos 

equívocos de uma história oficial.  

Por muito tempo o país viveu uma política de esquecimento acerca do tema. Os 

agentes públicos buscavam através de estratégias, como restrições de acesso aos 

documentos, impedir que parte dessa memória fosse recuperada, com vistas a pedidos 

de justiça e indenização. Para além dessas conquistas que lidam atualmente com uma 

falta de cultura de memória, há também a imposição do esquecimento e do silêncio, 

sobretudo nas esferas jurídicas e simbólicas e, consequentemente, culturais.  

Porém, alguns grupos, tanto da sociedade civil como do poder público, têm 

atuado no sentido de buscar o reconhecimento dos lugares vinculados a essas 

memórias que chamamos de subterrâneas, do período ditatorial.58 

No entanto, algumas políticas públicas de memória, atreladas a organismos 

como a Comissão da Anistia e a Comissão Nacional da Verdade, têm realizado ações 

de apuração dos fatos, outrora silenciados pelo Estado. Na atualidade, elas vêm 

cumprir o disposto nas convenções internacionais no que se refere à justiça de 

transição, ao fomentar esclarecimentos e análises das violações e crimes ocorridos 

durante o período. O intuito dessas políticas é reparar os atos de exceção cometidos 

58 Dentre esses grupos, destaca-se o Núcleo de Preservação da Memória Política, que procedeu junto ao 
Ministério Público Federal com pedido oficial para que o Poder Público investigue e crie lugares de 
memória, monumentos, paisagens e outras formas de homenagens às vítimas da ditadura militar. 
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durante o regime totalitário, tais como tortura, prisões arbitrárias, perseguições políticas, 

entre outras ações que violaram os direitos dos cidadãos brasileiros, por meio de uma 

política pública de educação em direitos humanos, bem como uma política de memória, 

a qual tem, entre suas atribuições, a promoção de atividades de divulgação do trabalho 

e preservação do acervo da Comissão junto à sociedade.  

Dentre essas atividades, destaca-se a disponibilização de acervos para 

pesquisa, os quais contribuem para a reflexão sobre os períodos de exceção, visando o 

estímulo ao fortalecimento da democracia. Em apoio à comissão criada, viu-se surgir 

paulatinamente comissões estaduais com a mesma finalidade, geralmente vinculadas 

ao Poder Legislativo estadual. Também foram criados comitês municipais e regionais, 

que buscam discutir e produzir reflexões sobre os fatos ocorridos no período.  

O que se assiste, portanto, é a uma maior consciência da sociedade civil para 

uma participação mais direta no debate e preservação dessas memórias. Dentro dessa 

conjuntura, surgiram vários movimentos que promoveram ações e manifestações, 

estabelecendo estratégias para divulgar para a sociedade brasileira os crimes 

cometidos durante o regime totalitário e fortalecer a reivindicação pela memória do 

período em questão. Esses grupos possuem várias frentes de lutas e reivindicações, 

criando uma ativação de memórias que se misturam entre passado e presente para os 

que vivenciaram o período. As lembranças do passado fundem-se com as lembranças 

do presente ao evocar e atribuir novas significações. Memórias ressurgem e são 

reivindicadas como um “dever de memória”, fortalecendo a compreensão de que esse 

passado está interferindo ainda hoje na vida social do Brasil.59 

No documento elaborado pelos comitês da Comissão da Verdade, a 

preocupação com o passado que dialoga com o presente é notória. A compreensão 

gerada é de que a violência outrora cometida pelo Estado ainda permanece sob outro 

viés, dada a impunidade dos crimes ainda não apurados.  

O que se apresenta nesse contexto são grupos que disputam pela produção de 

uma memória ainda presente no cenário da história brasileira e que está para ser 

reconstruída. De um lado, temos alguns militares e setores mais radicais, que desejam 

o esquecimento coletivo dos fatos, defendendo a concepção de que o Brasil deve 

59 Cf. PINHEIRO, Milton. O que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2011. 
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obliterar o que passou. Consideram o retorno a esses fatos como um retrocesso para o 

país, posicionamento este que encontra solidariedade de alguns políticos e de agentes 

públicos do Estado e de uma parcela desmemoriada da população civil.  

Em contrapartida, há três gerações de memórias que reivindicam documentos, 

informações sobre os desaparecidos políticos, análises dos processos e reflexões sobre 

os métodos repressivos utilizados pelo Estado durante o período compreendido entre 

1964 e 1985. Porém, um dos maiores entraves está no terreno da cultura, que, por sua 

vez, promove um verdadeiro jogo de memórias dado a esses interesses conflitantes, 

considerando-se também que o período da ditadura contribuiu para reforçar uma 

tradição de esquecimentos. Esses esquecimentos rebatem-se intensamente no 

processo de transição da ditadura para a democracia, que ainda está em 

processamento na esfera cultural. 

Nas palavras de Adorno, “se as sereias nada ignoram do que aconteceu, o preço 

que cobram por esse conhecimento é o futuro, e a promissão do alegre retorno é o 

embuste com que o passado captura o saudoso”.60 

 

2.2 Anistia e amnésia 
 

A prática da amnistia começa com um decreto promulgado em Atenas 

em 403 a.C., segundo o qual é interdito recordar os crimes cometidos 

pelos dois partidos, crimes a que chamavam de “infelicidade”; daí o 

juramento pronunciado pelos cidadãos um a um: “não recordarei as 

infelicidades” (mnesikakein). Muitas democracias modernas fazem 

amplo uso deste gênero de esquecimento por imposição, por honrosas 

60 “Ao conjurar imediatamente o passado recente, elas (as sereias/sedução) ameaçam com a promessa 
irresistível do prazer – que é a maneira como seu canto é percebido – a ordem patriarcal, que só restitui a 
vida de cada um em troca de sua plena medida de tempo. Quem se deixa atrair por ilusões está 
condenado à perdição, quando só uma presença de espírito consegue arrancar um meio de vida da 
natureza.” Cf.: ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Tradução Guido Antonio de Almeida. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1985. p. 44. Cf. também: 
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. Op. cit., p. 33: “(...) sucumbir à sedução das 
sereias acarreta, segundo a tradição, a morte. Ulisses se deixa, então, atar por laços estreitos ao mastro 
do seu navio, não pode mais se mexer, enquanto seus companheiros, cada um com os ouvidos tapados 
por cera, remam vigorosamente, passam próximos da região encantada, mas não ouvem nada, nem o 
encanto do canto, nem as súplicas de Ulisses para ser libertado. Prosseguem, então, sãos e salvos, 
longe dos encantos e dos perigos. Ulisses seria assim, segundo a Odisseia, o primeiro mortal que 
consegue ouvir o canto das sereias e escapar vivo”. 
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razões que visam a manutenção da paz social. Mas subsiste um 

problema filosófico: não será a prática da amnistia prejudicial à verdade 

à justiça? Por onde passa a linha de demarcação entre a amnistia e a 

amnésia? As respostas a estas questões não se encontram ao nível 

político, mas ao nível mais íntimo de cada cidadão, no seu foro interior.61  

 

Analisando a Lei da Anistia,62 posicionamo-nos a partir de seus efeitos para 

entender algumas de suas consequências. Não entramos em análises jurídicas ou 

sociológicas, limitando-nos a analisar o rebatimento dessa lei no processo de 

esquecimento, considerando-se que a Lei da Anistia teve sua função no processo de 

abertura política, mas também na produção do esquecimento, dado que contribuiu 

diretamente com a instauração de um processo amnésico do período.  

Entre seus vários efeitos, ela desencadeou o impedimento do esclarecimento 

acerca das circunstâncias em que ocorreram os assassinatos dos opositores da 

ditadura, calando fontes, não permitindo a localização dos restos mortais dos 

desaparecidos políticos, isentando o Estado da responsabilização sobre o regime e os 

agentes da repressão que praticaram crimes de lesa-humanidade, entre outros 

absurdos e entraves para que se instaurasse a “democracia”. A lei que instituiu a 

impunidade aos crimes da ditadura ainda alimenta essa ideia no Brasil, que segue com 

a cultura do esquecimento, da tortura consentida, do apaziguamento de crimes 

cometidos por agentes do Estado, colocando vítimas e algozes no mesmo patamar, 

impedindo julgamentos e até mesmo a abertura pública de questões e de acervos que 

podem revelar aspectos das práticas de terror perpetradas pelo Estado e amplamente 

financiada por setores da esfera civil, que permaneceram sob anonimato ao longo dos 

anos. 

Entendemos, pela forma e pelo contexto em que se estabeleceu essa lei, que 

seus efeitos negativos contribuíram com o reforço de uma cultura do sigilo, implantada 

pelo medo, durante a ditadura, quando a livre expressão era proibida e não havia 

61 Trecho de conferência escrita e proferida por Paul Ricoeur em 8 de março de 2003, em Budapeste, sob 
o título Memory, history, oblivion, no âmbito de uma conferência internacional intitulada Haunting 
memories? History in Europe after authoritarianism. Disponível em: 
<http://www.uc.pt/fluc/lif/publicacoes/textos_disponiveis_online/pdf/memoria_historia>. Acesso em: 28 jan. 
2015. 
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circulação da informação e nem de dados sobre o que estava ocorrendo. Isso implantou 

o silêncio e garantiu a impunidade dos algozes como forte estratégia de anulação de 

memórias contrárias aos interesses dominantes, uma vez que a lei garantiu aos 

criminosos e torturadores o não julgamento de crimes imprescritíveis. Com isso, após 

mais de trinta anos do final oficial da ditadura militar no Brasil, a revisão do período 

ainda é uma questão muito polêmica e permeada por grandes tensões sociais.  
 

A produção de esquecimento e a conseqüente manipulação da memória 

coletiva são levadas às máximas conseqüências nos 21 longos anos de 

ditadura militar e têm sido devidamente sedimentadas nestes igualmente 

longos 20 anos de (ainda) transição controlada. No pós-64, torna-se 

cada vez mais agressiva a prática de se atribuir ao Estado e a seus 

controladores o monopólio da condução e da produção da história. Sua 

efetivação é a estratégia do esquecimento, dispositivo de dominação 

adotado pela ditadura como método de governo na mesma lógica que a 

tortura o fora: como parte integrante do projeto político de desmonte 

radical da esfera pública e sujeição da sociedade, logo, instrumento de 

interdição do exercício da política como tal. O controle da memória 

tratado como questão de Estado – do qual a Lei 6.683, de 1979, é 

completa representação positivada – constitui um dos mais poderosos 

componentes entre aqueles que reafirmam a disposição totalitária do 

Estado de Segurança Nacional. As contumazes iniciativas da ditadura 

no sentido da denegação de verdades factuais têm objetivo óbvio, quase 

declarado: a tentativa de aniquilação das contradições e do dissenso e, 

mais ainda, de ocultação dos crimes cometidos – torturas, assassinatos 

e desaparecimentos políticos – para fugir às responsabilidades jurídica, 

política, social e histórica que daí advêm e cristalizar uma memória 

baseada no auto-reconhecimento e no auto-enaltecimento. A amnésia 

coletiva serve, afinal, para destruir as provas do crime e se coloca 

sempre a serviço do terror e de sua reprodução.63 

 

62 Lei promulgada em 28 de agosto de 1979, pelo Presidente Militar João Batista de Figueiredo. 
63 FICO, Carlos. Reinventando o otimismo. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1997. p. 19.  
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Existem as memórias coletivas que estão lado a lado das memórias 

subterrâneas e das histórias que estão nos restos materiais e que se revelam através 

dos resíduos e das resistências poéticas.64 Procuramos analisar esses hiatos em busca 

da construção de memórias pelas ausências, que são como arquivos – como veremos 

nas poéticas, mais especificamente – e são vistos por outro viés, posto que esses 

artistas criam referenciais da memória a partir dos esquecimentos. Mostram que a 

história também se revela pelo que sobreviveu nos interstícios da memória, como 

também pela resistência que se manteve na luta de familiares, que continuam 

aguardando por justiça, nas expressões públicas, nas resistências poéticas em diálogo 

com as ausências de memórias urbanas. A memória está contida em vários campos de 

acontecimentos e territórios da história, ainda que pela ausência. 

Na tentativa de compreender esse passado oculto por outro viés, lançando um 

olhar para além das narrativas oficiais – que tendem a negar e coibir o acesso aos 

“porões da ditadura” e criam dificuldades para que possamos analisar o período, ainda 

que seja um percurso muito difícil pela carga violenta e criminosa –, esses 

esclarecimentos são de extrema importância para uma equação entre justiça e 

reparação. Nesse período no qual os vencidos foram silenciados, em que muitos dos 

desaparecidos políticos continuam desaparecidos, os testemunhos diretos não podem 

mais contar suas versões.  

Por meio dessas possibilidades, a revisão da memória dos “vencedores e dos 

discursos dominantes”, no contexto urbano, está também nas narrativas da cidade e 

nas resistências artísticas portadoras e porta-vozes das memórias subterrâneas. 

Sabemos que as memórias e os esquecimentos são sintomáticos e reveladores da 

sociedade e que o indivíduo e a pólis são indissociáveis. Por isso, os traumas deixados 

não se resumem às estatísticas de mortos e desaparecidos, nem apenas ao 

silenciamento e à perda de liberdade de expressão, ou ao separatismo e segregação 

64 Como contrapartida, existem as memórias subterrâneas ou marginais que correspondem a versões 
sobre o passado dos grupos dominados de dada sociedade. Essas memórias geralmente não estão 
monumentalizadas e nem gravadas em suportes concretos como textos, obras de arte, e só se 
expressam quando conflitos sociais as evocam ou quando os pesquisadores se utilizam de métodos que 
criam as condições para que emerjam e possam ser registradas, analisadas e passem a fazer parte da 
memória coletiva de dada sociedade. Cf.: NORA, Pierre. Entre memória e história, a problemática dos 
lugares. Projeto História, vol. 10, n. 10, São Paulo, PUC, dez. 1993, p. 7-28. 
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entre os “elementos suspeitos” e os “corpos dóceis”,65 tomando emprestada a 

expressão foucaultiana. O cerceamento das liberdades, a alienação pública, o controle 

da educação, o apagamento de disciplinas que possibilitavam o pensamento crítico, 

entre outras situações, constroem as amnésias coletivas.  

Na dialética memória/esquecimento se produz uma espécie de “contramemória”, 

referenciada na negação do terror e de práticas criminosas legitimadas pelo Estado, 

esse mesmo que atua na proteção de informações e na tentativa de amenizar os 

ocorridos e manter distância das versões que contrariem interesses. O lócus dessa 

história está no entremeio da memória coletiva e a individual, ainda que pela ausência 

contenha revelações nas narrativas “marginais”, nos seus restos e nos lugares de 

esquecimento. Essa memória que buscamos está nas lacunas, nos lapsos e nos 

lugares que a história se esqueceu de visitar. Entraremos no território classificado por 

Platão de Eikón, ou seja, a presença na ausência.66 

O entremeio dessas duas ordens do discurso, a dos vencedores e a dos 

vencidos, desdobra-se em dicotomias entre o público e o privado, o oficial e o marginal, 

a memória coletiva e a memória pública. A cultura, compreendida aqui como um 

sistema de produção de fenômenos, contribui mediante a representação ou a 

reelaboração simbólica das estruturas materiais, que se insere no campo das ideias, 

dos valores e das crenças, levando-se em conta que não existe produção de sentidos 

que não esteja inserida em estruturas materiais. Portanto, são essas estruturas 

materiais que estão na cidade e nos indivíduos, que nos contam a partir das lacunas o 

que foi silenciado. Buscamos essas estruturas e lugares de memória e sentidos que 

65 “A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as 
forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 
políticos de obediência). […] a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão 
aumentada e a dominação acentuada”. Cf.: FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história das violências nas 
prisões. São Paulo: Vozes, 2007. 
66 Eikón: em Platão, os eikónes compreendem as sombras (skiaí) e os reflexos (phantásmata) produzidos 
pelas realidades sensíveis e são objetos da percepção sensível (eikasía) (Rep VI 509e-510a). A imagem 
eikón é um fantasma do ser (phántasama, Timeu 52c-d), o mundo sensível é uma imagem do mundo 
inteligível e as imagens produzidas pelas artes da imitação estão a três graus da realidade. Eikón é o que 
se mostra como uma coisa ausente, marcada pelo selo da anterioridade. O conceito perpassa pela 
questão do testemunho, das representações sociais, das explicações até as nuances da escrita da 
história. O eikón se transfere da memória para a história – refletindo a questão da condição histórica que 
faz com que a representação do passado esteja exposta a ameaças de esquecimento como também 
confiada a uma permanência. Cf. RICOEUR, Paul. A memória, a história e o esquecimento. Campinas: 
Unicamp, 2007. 
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foram esquecidos e que possuem fortemente intenções de memória e uma aura 

simbólica.67 

A “escrita da história” estabelece como resultado de uma trama complexa da 

memória individual com a memória coletiva, dos saberes herdados, de convenções, de 

constrangimentos institucionais e, sobretudo, de questionamentos políticos ancorados 

no presente, nas fronteiras da história e dos processos dessa escrita, que revela no 

espaço urbano os processos de apagamentos e tem nas ações artísticas de resistência 

a busca pelo que a história renegou. 

 

2.3 Lugares de memória 
 

Os chamados “lugares de memória”68 estabelecem um campo que permite 

entender a monumentalização da memória, seus marcos e comemorações, e que 

também revelam os esquecimentos, posto que são lugares que consolidam o lembrar.  

67 Definição de aura, segundo Walter Benjamin: “O que é aura? É uma figura singular, composta de 
elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. 
Observar em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que 
projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho”. Cf.: BENJAMIN, 
Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Op. cit. p. 170.  
“(...) uma distância por menor que possa ser. É uma aparição, uma manifestação de algo, uma 
experiência única que mantém uma distância sempre”. Cf.: BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em 
Baudelaire. Obras escolhidas III. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução José 
Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 103-149.  
“A arte não pretende bastar-se em uma imagem que coincida com essa lógica das representações da 
imagem. Interessa a linguagem em sentido real, como se estivesse empacotando em muitas linguagens e 
em imagens que são superficiais. A imagem é uma foz de representações. A estética é uma expressão 
conciliadora da imagem como sua referência.” Cf.: PALHARES, Taísa Helena P. Aura: experiência que 
procura se estabelecer ao abrigo de qualquer crise. Cadernos de Filosofia Alemã, n. 8, p. 7-39, 2002. 
68 A expressão “lugares de memória” é um conceito histórico posto em evidência pela obra Les Lieux de 
Mémóire, editada a partir de 1984 sob a coordenação de Pierre Nora, formada por sete tomos, sendo o 
primeiro Les Lieux de Mémoire, os três seguintes La République e, posteriormente, mais três volumes 
intitulados Les France. Convencido de que no tempo em que vivia os países e os grupos sociais sofreram 
uma profunda mudança na relação que mantinham tradicionalmente com o passado, Nora acreditava que 
uma das questões significativas da cultura contemporânea situa-se no entrecruzamento entre o respeito 
ao passado – seja ele real ou imaginário – e o sentimento de pertencimento a dado grupo; entre a 
consciência coletiva e a preocupação com a individualidade; entre a memória e a identidade. Para Pierre 
Nora, os “lugares de memória” são, em primeiro lugar, lugares em uma tríplice acepção: são materiais, 
onde a memória social se ancora e pode ser apreendida pelos sentidos; são funcionais, porque têm ou 
adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas; e são simbólicos, onde essa memória coletiva, e 
também identitária, se expressa e se revela. São, portanto, lugares carregados de uma vontade de 
memória. Longe de ser um produto espontâneo e natural, os “lugares de memória” são uma construção 
histórica, e o interesse em seu estudo vem, exatamente, de seu valor como documentos e monumentos 
reveladores dos processos sociais, dos conflitos, das paixões e dos interesses que, conscientemente ou 
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Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento 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. É por isso a 

defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos 

privilegiados e enciumadamente guardados nada faz mais do que levar 

a incandescência e verdade a todos os lugares de memória. 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. Se 

vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles envolvem, eles 

seriam inúteis. E, se, em compensação, a história não se apoderasse 

deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não 

se tornariam lugares de memória. É esse vai e vem que os constitui: 

momentos de história arrancados do movimento da história, mas que lhe 

são devolvidos.69  

 

A teoria dos lugares de memória e seu contraponto surgem com a terceira 

geração da Escola de Annales.70 Essa teoria se inicia a partir de estudos sobre a 

“reviravolta das tradições” e a mudança radical na forma de encará-las. Essa reviravolta 

ocorreu pelo estudo do sentimento nacional de um ponto de vista que se inaugurava 

com a valorização de objetos que até então eram desprezados pela disciplina histórica. 

É nesse contexto que essa busca se estabelece, a partir da produção artística pós-

não, os revestem de uma função icônica. Cf: NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos 
lugares. Projeto História, v. 10, n. 10, São Paulo, PUC, dez. 1993. p. 12. 
69 NORA, Pierre. Entre memória..., op. cit., p. 13. 
70 Annales d’histoire economique et sociale foi um movimento historiográfico surgido na França, em 1929, 
que se constitui em torno do periódico acadêmico francês, tendo se destacado por incorporar métodos 
das Ciências Sociais à História. Tinha como proposta ir além da visão positivista da história como crônica 
de acontecimentos, substituindo o tempo breve da história dos acontecimentos pelos processos de longa 
duração, com o objetivo de tornar inteligíveis a civilização e as "mentalidades". A escola de Annales abriu 
o campo da História para o estudo de atividades humanas até então pouco investigadas, rompendo com 
a compartimentação das Ciências Sociais (História, Sociologia, Psicologia, Economia, Geografia humana 
e assim por diante) e privilegiando os métodos pluridisciplinares. Em geral, divide-se a trajetória da escola 
em quatro fases: primeira geração – liderada por Marc Bloch e Lucien Febvre; segunda geração – dirigida 
por Fernand Braudel; terceira geração – vários pesquisadores tornaram-se diretores, destacando-se a 
liderança de Jacques Le Goff e Pierre Nora, além de Phillipe Ariés, entre outros. 
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ditadura, em diálogo com a produção do período e em consonância com os resíduos 

das memórias. 

Nessa abordagem, que se distancia das análises clássicas da questão nacional, 

fez-se a escolha desse método de pesquisa, que consiste em se aproximar dos objetos 

e olhá-los em seu interior. Com isso, a noção de lugar de memória se tornou um rico 

instrumental de trabalho para problematizar a questão nacional em seu complexo 

emaranhado entre memória e história, em âmbito nacional ou regional. No entanto, não 

há como falar em lugares de memória sem adentrar no campo do natio, da pertença e 

da criação do Estado-nação, passando para o Estado-sociedade, nem sem entender a 

história por suas representações não oficiais e por uma investigação que perpassa pela 

psico-história, sobretudo no que se refere ao trauma, como veremos. 

O questionamento a partir da história cultural e das mentalidades tem como 

questão central os desníveis no sentido da produção de memórias relacionada às 

identidades e ao papel do Estado. A teoria de “lugares de memória” é a medida desse 

olhar para o passado e para repensar suas representações dos sentidos nacionais, 

passando pelos objetos tradicionais portadores dessa memória. Eles são as fontes que 

devem ser reconstruídas, esmiuçadas, vistas por dentro e, como afirmou Pierre Nora, 

dissecadas, no sentido de que a memória coletiva e a individual são reelaboradas no 

contexto de nacional, construindo e manipulando o sentimento de pertencimento. 

Amplia-se o campo para a história do ritualismo e dos arquivos e de uma visada para o 

patrimônio, abrindo um leque de histórias marginais. Uma meta-história se produz, 

então, a partir dos restos, do que a história guardou e esqueceu-se de visitar. A teoria 

dos lugares de memória se torna um referencial, na medida em que busca aproximar e 

extrair do seu interior aquilo que eles poderiam oferecer. Posto que história cultural tem 

um grau primário de certeza, consiste, dessa forma, em sua grande parte, em materiais 

gerados de modo não intencional, desinteressado ou mesmo involuntário, pelas fontes 

e monumentos. 

Segundo Peter Burke,71 as testemunhas do passado podem nos dizer coisas que 

sabiam e que não sabiam. Para ele, não seria correto supor que os romances e as 

pinturas sejam sempre desinteressados, livres de paixão ou de propaganda.  

71 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru: Edusc, 2004. p. 11-56. 
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No entanto, considerando-se que a história que aprendemos formou parte de 

nossas memórias, percebemos que, quando tratamos dos lugares de memória, 

fazemos a história da história, e também por isso a dimensão historiográfica é tão 

presente e tão profunda.  

Considera-se também que um lugar de memória é sempre imaterial, apesar de 

sua noção ser a forma de liberar a significação simbólica de um memorial, portanto, 

abstrata, dos objetos que podem ser materiais e não o são. Tendemos a associar lugar 

a topografias, porém, em sua origem, lócus é também o ponto de partida de uma 

hipótese. Assim sendo, vamos associar lócus entendendo-o como o lugar onde se está 

e de onde olhamos para esses registros do passado.  

Por esse motivo, há a necessidade de uma percepção dos lugares onde a 

memória se cristalizou e para onde se refugiou, buscando entender seu reverso. Pierre 

Nora72 fala sobre “arrancar o que ainda sobrou de vivido no calor da tradição, no 

mutismo do costume, na repetição do ancestral, sob o impulso de um sentimento 

histórico profundo”. 

As ideologias-memória podem assegurar a passagem regular do passado para o 

futuro, ou indicam o que é preciso reter do passado para preparar o futuro? Para Pierre 

Nora, a história é sempre a deslegitimação do passado vivido, e é isso o que interessa 

mais detalhadamente: a desconstrução dos esquecimentos a partir da passagem de 

uma história construída por ideologias-memória por uma história-crítica. As ausências 

de memória também revelam presenças muito pontuais, que a arte pode revelar e 

reapresentar de forma muito potente: com uma “aura simbólica” do que a história não 

registrou.  

Os lugares de memória revelam a potência das memórias excluídas, como a 

memória popular e suas tradições culturais e as resistências nesses entremeios, numa 

esfera de distinção sobre o pertencimento. Nas categorias dos objetos há uma 

hierarquia que contém um reverso acerca da presença do passado no presente. Ainda 

que seja a memória aquela que dita o que a história escreve, ela seleciona entre fatos e 

registros aqueles que formatam uma memória coletiva para que possa ser lida por 

72 NORA, Pierre. Entre memória..., op. cit., p. 7-28. 
                                                 



58 
 

outras chaves, constatando, como afirmou Pierre Nora, que a memória se pendura em 

lugares assim como a história em acontecimentos.  

Ou seja, há o esquecimento, mas ainda assim existe a possibilidade de leitura 

pelas ausências e pelo que não foi reconhecido. E essa possibilidade se estabelece 

também na arte ou através dela, ou a partir dela. Nesse jogo da memória, as histórias 

não reveladas promovem um contraponto, um jogo de interação sobre a própria 

memória, contrapondo os discursos individuais aos coletivos e as razões particulares às 

razões do Estado, balizando as memórias.  

Os acontecimentos, enquanto “lugares de memória”, são carregados de sentidos, 

desde os acontecimentos fundadores aos acontecimentos espetáculos, como também 

as histórias íntimas. Segundo Pollak,73 o longo silêncio sobre o passado, longe de 

conduzir ao esquecimento, pode vir a ser a resistência que uma sociedade civil 

impotente opõe ao excesso de discursos oficiais.  

O que faz um lugar de memória é justamente o que escapa à história, embora no 

espetáculo tenhamos a ausência e o fragmento, que muitas vezes se revelam em 

camadas. A memória “proibida” e, portanto, “clandestina”, que ocupa a cena cultural e 

as várias expressões no campo da arte, comprova o fosso que separa de fato a 

sociedade civil e a ideologia oficial de um partido e de um Estado que pretende a 

dominação hegemônica. Uma vez rompido o tabu, e que as memórias subterrâneas 

conseguem invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis 

se acoplam a essa disputa entre memórias, no caso, as reivindicações das diferentes 

memórias.  

Este dado mostra a necessidade de associar uma profunda mudança política a 

uma revisão do passado. Ele remete igualmente aos riscos inerentes a essa revisão, na 

medida em que as estruturas dominantes não podem jamais controlar – até onde 

levarão as reivindicações que se formam ao mesmo tempo em que caem os tabus 

conservados pela memória oficial anterior. Revela também a sobrevivência durante 

dezenas de anos de lembranças traumatizantes, lembranças que esperam o momento 

propício para serem expressas; lembranças que foram confinadas ao silêncio e 

transmitidas de uma geração a outra oralmente, e não através de publicações, mas que 

73 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento..., op. cit. 
                                                 



59 
 

permanecem vivas. São lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizades, 

esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas.  

Entretanto, a memória oficial e dominante e as memórias subterrâneas, assim 

como a significação do silêncio sobre o passado, não remetem forçosamente à 

oposição entre Estado dominador e sociedade civil. Nesse sentido, é possível analisar 

as fronteiras dos silêncios e “não ditos”, a tipologia dos discursos, do dizível e do 

indizível, o confessável e o inconfessável, que separam, em nossos exemplos, uma 

memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos específicos de 

uma memória coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade majoritária 

ou do Estado deseja transmitir e impor.  

Para distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias 

marginalizadas é preciso reconhecer em que ponto o presente incide sobre o passado. 

Conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de certas lembranças, e a ênfase é 

dada a um ou outro aspecto. Sobretudo a lembrança de grandes convulsões internas 

remete sempre ao presente, deformando e reinterpretando o passado. Assim também 

há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. E 

essas constatações se aplicam a toda forma de memória, individual e coletiva, familiar, 

nacional e de pequenos grupos. 

Surge então uma história da história que encontra seus lugares como uma fresta 

que revela outras dimensões de uma mesma história que ficou subliminar, seja nos 

lugares “naturais” ou “artificiais”, seja no sentido material, simbólico ou ritual.  

No entanto, o acesso ao passado não é prerrogativa individual, mas um direito 

coletivo. Cabe ao Estado garantir à sociedade o trato com a memória histórica. A 

sonegação dos fatos e a utilização de estratégias que influenciem a interpretação da 

história acarretam consequências concretas, além de servir de diagnóstico a respeito de 

como se realizam as relações entre Estado e sociedade. No caso dos documentos 

secretos relativos ao período da ditadura militar em poder das Forças Armadas, temos 

um claro exemplo de interdição ao passado: sua existência ora é negada, ora é 

confirmada, mas, mesmo quando confirmada, o acesso é recusado ou monitorado, o 
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que exprime a existência de uma “tutela cordial” sobre a sociedade civil por uma parte 

da sociedade política.74  

Porque a memória não é apenas um registro: ela constitui objeto de poder, 

mesmo nas sociedades em que os testemunhos são apenas orais. No mundo 

contemporâneo, no qual é possível conservar de várias formas a informação, a maior 

parte das fontes escritas ou iconográficas estão sob vigilância do Estado, e seu controle 

é uma das expressões da hegemonia. Por esse motivo, o exame dos registros 

produzidos em uma sociedade por todos os seus membros é muito mais do que uma 

questão meramente afetiva. É uma forma de controle social, que pode ser perversa, 

quando o controle opta por esconder suas deficiências e seus erros. 

No campo da recuperação de memórias, temos uma questão importante, posto 

que, se há erros no passado, eles devem ser revistos, e não escondidos. A preservação 

da memória e seu exame também nos resguardam de novas aberrações e nos tornam 

mais humanos. Por isso, é preciso abrir espaços entre os campos da história, deixando 

uma abertura de possibilidades a respeito de novas descobertas de suma importância 

social e que muito teriam a nos ensinar para que erros intolerantes não voltem a se 

repetir.  

O que difere é o uso que se faz da informação e o destino do que foi guardado. 

Por isso há a necessidade de um balizamento do passado, em que o jogo de memórias 

deve privilegiar sempre o lidar com verdades. Mas o que se verifica é que o poder não 

se sustenta pela verdade e, sim, pelo controle. 

Uma das questões que se inserem nesse jogo de memórias está diretamente 

relacionada ao controle das memórias, fato que sempre esteve ligado ao poder: o poder 

do conhecimento, da palavra e do passado. No entanto, a democratização é 

diretamente proporcional à participação e ao acesso às memórias, à verdade e ao 

passado. Porem, os lugares de memória têm de ser compreendidos à luz da sua 

74 No Brasil, foram basicamente liberados os papéis dos Departamentos de Ordem Política e Social 
(Dops), que eram estaduais, e da Justiça Militar. Porém os centros de informações do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica, muito ativos na repressão, não abriram seus arquivos. Tampouco os 
Destacamentos de Operações de Informações (DOIs) e os Centros de Operações de Defesa Interna 
(Codis) ou o Conselho de Segurança Nacional (CSN) e a Comissão Geral de Investigação (CGI). No caso 
do Serviço Nacional de Informações (SNI), o acesso aos documentos é limitado. Cf. GASPARI, Élio. A 
ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002 e SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. 
Justiça de Transição no Brasil. Porto Alegre: Edipuc-RS, 2012. 
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validação e suas informações devem ser sempre questionadas, pois nem sempre 

corroboram a memória e, sim, o poder. 

 

2.4 Para além dos arquivos 
 

A necessidade arquivística remonta historicamente ao arkheion, palavra grega que 

Jacques Derrida refere como sendo o espaço ou casa onde se guardavam os textos 

que continham as leis. Os textos guardados no arkheion estariam inicialmente 

disponíveis apenas para aqueles que conservavam o poder jurisdicional. A 

documentação guardada não seria propriamente de livre acesso, e quem conservava o 

arquivo controlava as leis.75 

Na cultura ocidental contemporânea, o arquivo foi projetado como uma forma de 

autenticação positivista e de legitimação pseudocientífica, ou seja, o arquivo assume, 

ao longo do século XIX, a função de validação ou de criar autenticidade a uma pesquisa 

histórica, como fonte muitas vezes inquestionável, por conter rastros documentais do 

passado. Nessa esteira epistemológica, o arquivo prevaleceu como modelo de 

pesquisa histórica e estabeleceu-se como um símbolo da verdade. No entanto, na 

segunda metade do século XX, criticou-se essa abordagem empírica, responsável pela 

criação do próprio status do arquivo.  

Jacques Derrida aborda o papel significativo do arquivo na concepção do Estado 

através de uma estratégia de manutenção e controle dos seus conteúdos, vistos como 

fundamentais para a construção da identidade e da memória coletiva nacional, que 

segundo o filósofo são bastante questionáveis. 

No entanto, é nessa memória que estão legados os acordos políticos, que 

fundamentam uma nação. Essa é a própria promessa do arquivo, o mito de que é 

possível fixar e registrar um momento histórico a partir dos resíduos considerados 

legitimadores do passado. Porém o prazer ilusório de recuperação de uma memória é 

pérfido, e ela constitui a principal atração do arquivo. Derrida chamou de “o mal do 

75 DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo – Uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2001. p. 9. 
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arquivo” a busca febril para encontrar algo nele que presumivelmente foi perdido ou 

guardado em segredo, como a possibilidade de retomar ou reconstruir o passado.  

A urgência arquivística, segundo uma perspectiva psicanalítica, está intimamente 

relacionada com a pulsão de morte e a perda de memória, ou seja, não haveria desejo 

de arquivamento caso não houvesse uma consciência de finitude radical ou a 

possibilidade de esquecimento. Logo, os arquivos ocorrem quando há consciência da 

possibilidade de uma quebra estrutural da memória. Eles funcionam como um auxiliar 

de memória que é possível transmitir ou manter no futuro.  

A consignação do espólio de um arquivo num local externo que assegure a 

possibilidade de memorização, de repetição ou de reprodução de um momento ou 

acontecimento está relacionada com a lógica da repetição ou a repetição compulsiva, 

que, segundo Freud,76 é indissociável da pulsão de morte e de destruição.  

A documentação do arquivo tem um caráter descontextualizado, posto que todos 

os arquivos sofrem de um processo de seleção, pois é impossível arquivar tudo. Nesse 

sentido o arquivo contém em si um julgamento que é feito a priori no que concerne ao 

valor dos documentos nele integrados – como o que deve ser mantido. Logo, a leitura 

dos documentos, devido à sua fragmentação e à sua descontextualização, está sujeita 

a uma interpretação que depende dos próprios critérios de apreciação utilizados.  

Ao longo do século XIX, houve uma luta institucional para produzir um objeto 

com o estatuto de testemunho, que documentasse ou reproduzisse o real e a verdade. 

A partir de meados do século XX, esse modelo começa a ser fortemente questionado e, 

mais tarde, no final do mesmo século e início do seguinte, começa uma tendência que 

marca a atual produção artística para reinterpretar os conceitos de arquivo e de 

documento, no sentido de criar novos formatos e novas plataformas em que o 

tradicional local ou espaço do arquivo subsiste em teoria. Preservamos os arquivos 

porque existe algo neles que define a própria compreensão do mundo, do passado e do 

presente.  

No entanto, ao tomar consciência de que o arquivo é afetado por certa 

contingência e que não existe a possibilidade de recuperação total de uma memória, 

76 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. Obras completas, v. 18, p. 91. 
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repensa-se a sua legitimidade tradicional, como guardador de memórias. Quando isto 

acontece é criado um campo de conflito de significações, pois aquilo que correspondia 

a uma série de expectativas começa a deixar de servir quando é exigido um nível de 

rigor científico.  

Contudo, esse conflito não conduz à concepção fatalista de que não existem 

fatos e apenas subsistem interpretações desses mesmos fatos, pois, apesar do 

questionamento no que se refere à autenticidade do arquivo e à suscetibilidade de 

manipulação dos seus conteúdos, existirá sempre a vontade de voltar ao passado, ou 

ao que resta dele.  

Porém, muito além do conteúdo dos arquivos, a arte pode permear esses lugares 

desarquivando o passado através de poéticas, adentrar territórios do esquecimento e 

revelar presenças, tornando-as significantes. Como por meio de ações político-poéticas, 

conforme analisa Suely Rolnik, ao questionar os dispositivos do arquivo para práticas 

artísticas como possibilidades de ativar experiências sensíveis no presente.77  

Partindo-se de uma proposta na qual a arte não se reduz ao objeto, mas o 

amplia, levando ao acontecimento, é possível compreender a arte não só no que tange 

ao sensível, mas como produtora de presença ou, como definiu Gumbrecht,78 para 

além do sentido.  

Ainda segundo Rolnik79, a onda arquivística que tomou conta do território da arte 

nas últimas duas décadas é um fenômeno que revigora uma necessidade de abordar 

práticas artísticas que se quer inventariar sob a perspectiva de sua carga poética. Essa 

proposta compreende ativar memórias da experiência sensível e de contundências 

poético-políticas. Rolnik afirma que há um objeto privilegiado por trás da ânsia de 

arquivo, referindo-se à crítica institucional dos anos de 1960 e 1970, que transforma 

radicalmente o regime da arte e sua paisagem. Nesse período, note-se, houve uma 

mudança no sistema da arte, na determinação das obras, dos espaços físicos a ela 

destinados e da ordem institucional que neles toma corpo às categorias com base nas 

quais a história (oficial) da arte as qualifica, passando pelos meios empregados e os 

gêneros reconhecidos entre tantos elementos. Explicitar, problematizar e deslocar-se de 

77 ROLNIK, Suely. Furor de arquivo. Arte & Ensaios, PPGAV-EBA/UFRJ, n. 19, ano XVI, dez. 2009. 
78 GUMBRECHT, Hans. A presença realizada…, op. cit. 
79 ROLNIK, Suely. Furor de arquivo..., op. cit. 
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tal determinação passam a orientar práticas artísticas, como nervo central de suas 

poéticas e de suas potências pensantes. É aí, segundo a autora, onde reside a 

vitalidade da obra, de onde emana o poder que terá como proposta artística ativar a 

sensibilidade daqueles que a vivenciaram para o concentrado de forças que nela se 

presentifica e para aquelas que agitam. Essas forças ativam e agregam o político no 

interior da arte, e esse campo do político passa a ser problematizado pela arte.  

O foco da chamada compulsão de arquivar situa-se num campo de forças em 

disputa pelo destino da retomada no presente, que pretende ativar sua potência 

poético-política. As intervenções artísticas que afirmam a força política que lhes é 

inerente seriam as que se fazem a partir do modo como as forças do presente afetam a 

obra; é essa qualidade da relação com o presente que tais ações podem incitar à 

percepção.  

Isso não elimina a necessidade da pesquisa formal, uma vez que o rigor da obra 

em sua “performatização” é essencial, sutil e atual, indissociável do seu papel de 

provocador de tensão. E quanto mais precisa sua linguagem, mais pulsante sua 

qualidade intensiva e maior o seu poder de interferência no meio em que circula. O que, 

por sua vez, tem o poder de liberar as imagens de seu uso perverso, quando ativa 

outros modos de relação com elas, outras formas de percepção, mas também de 

recepção. Isso pode implicar novas políticas de subjetividade e sua relação com o 

mundo, ou seja, novas configurações do inconsciente no campo social. 

Fazendo uma revisão da retomada da arte contestatória, no sentido do arquivo, 

Rolnik remete à relação entre o político e o poético no terreno da arte. No caso do 

Brasil, esse processo se manifesta desde o início dos anos de 1960, e se intensifica ao 

longo da década, então no bojo de um amplo movimento contracultural. Ela persiste 

mesmo após 1964, quando se instala no país a ditadura militar, e se intensifica em 

1968, com o AI 5. É exatamente nesse momento que o político se agrega à poética da 

crítica institucional em curso na arte.  

No entanto, na década de 1970, o movimento começa a arrefecer por feridas na 

força da criação, provocadas pela truculência do regime, devido ao exílio, à repressão e 

ao silenciamento.  
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Para todo trauma coletivo (...) o debilitamento do poder crítico da criação 

se estende por mais uma década depois da retomada da democracia 

nos anos 80, quando se instala o neo-liberalismo no país. É verdade que 

uma agitação cultural tem origem no bojo do movimento pelo fim da 

ditadura, no começo dos anos 80 e prossegue ao longo da década, mas 

é ignorada pelos críticos e historiadores da arte. Só mais recentemente 

a força crítico criadora da arte volta a ativar-se como movimento coletivo 

visível na vida pública, por iniciativa de uma geração que se afirma a 

partir da segunda metade dos anos 90. Um duplo fator está na origem 

de tal movimento: seu primeiro aspecto é que dadas as condições para 

uma retomada coletiva da vida pensante que havia sido interrompida 

pelo trauma; o segundo é a plena instalação do capitalismo financeiro 

em escala internacional, que mobiliza esse tipo de interrogação na nova 

safra de artistas, que volta a problematizar a relação entre o poético e o 

político.80 

 

É nesse momento que surge o que dá-se o nome de desejo de inventário nas 

artes, em que a experiência da fusão poético-política é vivida nessas práticas. Somente 

as conhecemos em sua exterioridade, de forma que ficou sob o esquecimento. A 

potência disruptiva ficou soterrada por efeito do trauma da ditadura.  

Rolnik alerta que é necessário ativar essa potência, liberando-a de sua 

interrupção defensiva para visibilizar sua continuidade em função das forças que pedem 

passagem no nosso presente. Os inventários que pretendem ativar tais poéticas 

deveriam pensar-se de modo a criar condições para uma experiência de sua 

contundência crítica no enfrentamento das questões do presente, de modo a adensar 

as forças de criação que nele se afirmam. Esse esforço pode “curar” a interrupção da 

vida pensante, causada pela superposição de traumas da ditadura e do estatuto e do 

pensamento do neoliberalismo que a sucedeu, abrindo possibilidades de enfrentamento 

do que a autora chama de futuros soterrados – e que o foram pelo desconhecimento do 

passado. 

 

80 ROLNIK, Suely. Furor de arquivo..., op. cit., p. 101. 
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Figura 1 – Imemorial. Rosangela Rennó, 1994. 
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Amnésias e resistências: os discursos da memória através da arte 
 

A arte não é política em primeiro lugar pelas mensagens e os 

sentimentos que transmite sobre a ordem do mundo. Também não é 

política pela forma em que representa as estruturas da sociedade, os 

conflitos ou as identidades dos grupos sociais. É política pela distância 

mesma que guarda em relação a estas funções, pelo tipo de tempo e de 

espaço que estabelece, pela maneira em que divide esse tempo e habita 

esse espaço.81 

 

Inserindo-se em um território de desarquivamento de traumas, a obra Imemorial 

descortina o apagamento simbólico dos brasileiros desvalidos, seja pela condição 

social, seja pela condição político-ideológica, seja ainda pelo seu não lugar na história. 

A obra, embora não tenha relação direta com a memória da ditadura, é indissociável 

dos processos de tratamento de memórias e dos apagamentos simbólicos.82  

A partir dela, adentramos no universo dos excluídos da história recente do Brasil: 

os chamados candangos, operários que morreram na construção de Brasília; os que se 

deslocaram em busca de oportunidades; e os que morreram no anonimato, enquanto 

construíam a “grande obra” – a cidade que viria a se tornar a capital do Brasil.  

No ordenamento simbólico que rege essa obra, percebemos que não houve 

lugar na história para esses nomes, vistos como um grupo homogêneo e sem 

identidade. Foram excluídos da história, ainda que a tenham construído. Para eles, não 

há memória pública, não há monumentos, nem sequer reconhecimento; encerram-se 

em arquivos sem consulta, em fichários, como depósitos do que a história não registrou. 

A partir de arquivo de dados de funcionários destinado ao controle, nele foram 

encontradas fichas com fotografias 3x4, nomes e alguns dados. Eram fichas 

envelhecidas, fotografias amareladas e desbotadas, passados perdidos, rostos sem 

futuro, mortes sem ritos. Esse trabalho de Rosangela Rennó83 dialoga intensamente 

com a memória, com o arquivo, com o trauma e, sobretudo, com a questão do 

81 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível, op. cit., p. 20. 
82 Começamos por Imemorial, pois representa um continuum, como veremos na obra Apelo, que dialoga 
diretamente com esse trabalho da artista. 
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esquecimento; revela aspectos da amnésia social e do arquivo como lugar de memória, 

referendando a poética desenvolvida em consonância com as teses de Walter Benjamin 

sobre a história.84 

A artista estabelece uma nova forma de diálogo com o passado arquivado, 

possibilitando, por meio de seu trabalho, uma revivescência da lembrança do 

esquecido, dando um novo destino tanto ao arquivo quanto ao processo de lembrança.  

Na série de imagens que compõem a instalação, temos um confronto com as 

amnésias políticas no âmbito de uma resistência poética. A instalação é composta por 

uma série de imagens de trabalhadores da construção de Brasília, que a artista 

levantou através de pesquisa no Arquivo Público do Distrito Federal. São quarenta 

retratos de operários, chamados “candangos”, sendo que muitos eram crianças de até 

dez anos. Essas fichas vieram de um arquivo de dados da construtora Novacap, 

composta por fotografias 3x4 de documentos.85 

A obra abre várias vertentes sobre o discurso da memória através da arte, que 

queremos aprofundar nesta pesquisa, questionando o valor dos arquivos para além do 

registro e de evidências, bem como do apagamento.  

Se o arquivo é o lugar do poder, como afirma Derrida,86 entendemos que o poder 

se transforma em restos guardados sob a vigilância, para que não haja “violações” da 

ordem instituída:  

A ligação entre arquivo e poder remete à pulsão de morte. O poder está 

permanentemente arquivando e destruindo o arquivo, como a própria pulsão de morte, 

83 Rosangela Rennó é formada em arquitetura pela UFMG (1986) e em artes plásticas pela escola 
Guignard (1987). Doutora em Artes Visuais pela ECA-USP (1997). 
84 A partir da obra Imemorial, podemos estabelecer uma analogia com os escritos de Walter Benjamin, 
posto que ambas as obras levam em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser 
considerado perdido para a história. Essa argumentação de Walter Benjamin nos permite pensar sobre a 
memória social e o poder e suas formas de transmissão e conservação. Cf.: BENJAMIN, W. Teses sobre 
a história. In: Magia e técnica..., op. cit. 
85 “A visita ao Arquivo Público reforçou a busca pelo que de humano havia por trás do concreto 
armado. Conheci o Programa de História Oral, li vários depoimentos e fiquei sensibilizada com essa 
ideia do imponderável. Uma cidade construída por 60 mil pessoas, isso há 50 anos. Foi daí que escolhi 
a dimensão de espetáculo humano da construção de Brasília.” Para reproduzir as fotos das fichas 
cadastrais, Rosângela Rennó se comprometeu a não identificar nenhum dos operários. Escolheu 
reproduzir em cor as fotos dos candangos vivos (até 1994) e em preto e branco as dos mortos. As 
fotos dos vivos ficaram expostas numa parede e a dos mortos, no chão. Foram feitas em película 
Kodalith, “à maneira dos antigos calótipos, prata sobre preto”. CATÁLOGO ROSÂNGELA RENNÓ. 
Imemorial. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2001. 
86 DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo..., op. cit., p. 81. 
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que está permanentemente arquivando – tirando da vida, desvitalizando e registrando, 

e permanentemente tentando destruir o próprio arquivo, a própria lembrança. Ou seja, o 

que ocorre externamente nas relações políticas organizadas pelo poder é correlato do 

que ocorre internamente, no mundo psíquico, onde a criação das facilitações 

(Bahnungen) da passagem da força, da quantidade e a repetição dessas facilitações 

como trajetos preferenciais da energia – teorias expostas por Freud e minuciosamente 

estudadas por Derrida em Freud e a cena da escritura87 – são considerados por este 

autor como a presença da pulsão de morte no exato momento em que se está 

constituindo o aparelho psíquico, o que mostraria a simultaneidade da pulsão de morte 

e o estabelecimento e viabilização da vida psíquica. Diz Derrida: “Não é já a morte, num 

princípio de uma vida que só pode defender-se contra a morte pela economia da morte, 

pela diferença, pela repetição, pela reserva? (...) A vida já está ameaçada pela origem 

da memória que a constitui e pela facilitação à qual resiste, pela efração que não pode 

conter, senão repetindo”.88  

Lidar com a poética dos guardados, dos esquecidos, revela pelo avesso uma 

nova ordem, que está para além dos arquivos. Ao desarquivar fichas esquecidas, é 

estabelecida uma arqueologia de um passado engavetado. Ao mesmo tempo incômodo 

e dado ao descarte, como os operários que ali prefiguram.  

Segundo Paulo Herkenhoff,89 o principal aspecto desse trabalho de Rosangela 

Rennó talvez não seja resgatar a identidade, mas evidenciar o esquecimento 

produzindo uma fisionomia social pela recuperação de atitudes, agindo contra a 

inviolabilidade do esquecimento. O crítico analisa que na amnésia o indizível não é 

apenas o nome esquecido e o anonimato, mas também a condição desse sujeito, 

transformado em ser “inecessário” pela ordem social, sendo que, na negação da 

imagem, Rennó revela o indizível, no recurso à extrema contundência do visível ou na 

sua aflitiva ausência. Sua obra, naquilo que contém de crítica à cultura, não cai na 

87 DERRIDA, Jacques. Freud e a cena da escritura. In: A escritura e a diferença. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1995. p. 179-227. 
88 DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Trad. Claudia de Moraes Rego. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2001. p. 186-187. 
89 HERKENHOFF, Paulo. Rennó ou a beleza e o dulçor do presente. In: Rosângela Rennó. Edusp: São 
Paulo, 1996. 
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tentação de esquecer o indizível, porque busca, com toda a impotência que se queira 

de uma imagem problematizada, que proteja o homem oprimido do indizível.90  

A instalação Imemorial possui uma atmosfera de luto, de culto aos mortos, ao 

revelar histórias que escaparam da história, revelando ao mesmo tempo a história da 

história. O formato da instalação é o mesmo de um arquivo, como fichas, biografias 

veladas e apagamentos, que ao mesmo tempo indica um espaço tumular com lápides e 

fotografias que parecem apagadas pelo tempo.  

A obra por si estabelece e recupera um lugar de memória, em que a artista opera 

com os signos do esquecimento profundo. No campo simbólico, o trabalho é muito 

significativo e revela um vasto campo que dialoga com a questão do arquivo como 

túmulo; dar destino aos mortos, consagrar. 

 
Seu caráter arquitetônico está indicado na formulação de um espaço, ao 

ocupar um objeto parede e chão, em vez de estar situado no centro ou 

no muro. A formulação do espaço se dá no uso da parede e chão, quase 

como numa situação especular com a distribuição das fotografias e dos 

textos. O espelho real fica com as cinqüenta fotografias agrupadas em 

faixas horizontais, sendo as fotos dos mortos em preto sobre preto, e as 

das crianças que trabalharam, mas não morreram, em cores muito 

escuras. Essas fotografias são feitas em filme gráfico, cuja superfície, 

muito brilhante e pintada de preto por trás, se torna então um espelho 

negro, indicativo do lugar de sombra social em que esses narcisos 

experimentam o desamor coletivo por si. Finalmente, o espelho obscuro, 

vazio no qual se projetam os rostos, dá a impressão de túmulos.91 

 

Márcio Seligmann-Silva92 analisa o trabalho de Rennó como uma homenagem 

aos mortos, tecendo considerações acerca do projeto de Brasília e o contraponto da 

produção de desigualdades relegadas ao desaparecimento.  

90 HERKENHOFF, Paulo. Rennó ou a beleza..., op. cit. 
91 HERKENHOFF, Paulo. Rennó ou a beleza..., op. cit. 
92 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Imagens precárias: inscrições tênues de violência ditatorial no 
Brasil. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea (43), 13 ago. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-
40182014000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 20 jul. 2014. 
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No caso de Imemorial trata-se de iluminar o outro lado da ideologia 

desenvolvimentista, do culto cego ao progresso, de mostrar a falsidade 

da utopia-Brasília, que significou a morte de candangos, bem como a 

expulsão dos pobres para as cidades-satélite. Rennó nos faz ver o lado 

utópico daquela capital, ironizando, ao mesmo tempo, de modo crítico, 

os rituais e memoriais oficiais. Rennó, por meio de inversões, nos faz ver 

o esquecido, o socialmente recalcado: no caso, os trabalhadores mortos 

que ficaram enterrados nos alicerces da capital, macabras pedras 

fundamentais sem nome, em cujas carteiras de trabalho consta apenas 

a frase cínica: “dispensado por motivo de morte”. Como em outros 

trabalhos, também aqui Rennó nos faz ver os desaparecidos.93 

 

Um número é afixado a cada imagem, como para reforçar a postura institucional 

que converte um indivíduo num rosto capaz de ser quantificado, desconhecido. Além 

disso, de acordo com a artista, o número tem duas funções para validar e também 

preservar a privacidade: referencia intimamente a data da contratação de cada 

trabalhador, e registra, por outro lado, a amnésia clínica das fatalidades esquecidas. 

Não é por acaso que o número das fotografias no chão da instalação é maior do que 

daquelas montadas na parede acima. A equação assimétrica serve para provocar uma 

reflexão sobre a desproporção entre as perdas e ganhos do “progresso”. Enterrados no 

fundo dos arquivos, esses indivíduos descartados e falecidos – entre eles, um número 

pequeno de mulheres e crianças – tornam-se vítimas.94 

No contexto das amnésias sociais, temos nesse trabalho uma revelação pelo 

avesso, posto que toda a construção acerca do “arquivo como túmulo” também abre 

uma vertente para pensar que os arquivos da ditadura militar são cemitérios de 

memórias, uma vez que seu destino é o apagamento. Isso é revelador, posto que a 

tradição de esquecimento é um elemento importante na composição dessa poética. 

Mas para que servem os arquivos? Para enterrar o passado. 

 

93 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Imagens precárias..., op. cit. 
94 HARRISON, Marguerite Itamar. Lamentando o esquecimento da memória. Caderno de Letras da UFF, 
n. 33, 2007. 
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Figura 2 – Amnésia. Rosangela Rennó, 1991. 

 

Outra obra da artista que pode ser considerada um referencial para analisar 

processos de esquecimento através do “guardar para não lembrar” é chamada 

Amnésia, de 1991. Ela é composta por uma fila de negativos de topo, lado a lado, 

formando uma caixa de luz com uma lâmpada fluorescente e os negativos 

transparentes. Veem-se apenas sombras, porque os negativos são translúcidos. São 

visíveis também por causa da espessura, mas já não se podem identificar os retratados. 

Amnésia nomeia seu campo e introduz o conceito da “amnésia social”. Em função da 

iluminação nos negativos, aparecem como vultos visíveis, mas sem identidade.  

O efeito de uma lente rudimentar demonstra que aquilo que era desejo 

aparentaria agora ser desinvestimento; o que era mecanismo de status tornou-se índice 

amnésico melancólico. O esquecimento social é projeção de um recalque, da 

impossibilidade de lembrar.95 

95 HERKENHOFF, Paulo. Rennó ou a beleza..., op. cit. 
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A obra nos permite uma reflexão sobre o que está além dos arquivos e das 

historiografias oficiais, objetos que tendem a evocar o passado com o despertar de 

recordações dominadas por concepções temporais, lineares e ordenadas, alinhando os 

acontecimentos de forma muito particular. No entanto, essa forma limita as versões, já 

que permite que as pessoas se lembrem apenas de uma sucessão, distorcida e 

predeterminada. Nesse contexto, a história oficial não é mais do que ficção, e seu 

argumento central constitui uma versão deformada do passado, construída no presente. 

Dessas reflexões resulta a constatação da influência decisiva do presente sobre a 

percepção do passado desfigurante e distorcida. A forma expográfica encontrada revela 

um arquivo dissecado, em que as imagens anônimas expõem os sentidos do descaso e 

do apagamento, e ao mesmo tempo promove uma reflexão sobre o tempo e sobre as 

ausências, e sobre o destino dos excluídos. 

Os silêncios da história são reveladores dos mecanismos e dispositivos de 

construção social do passado e, consequentemente, de uma manipulação da memória, 

já que o esquecimento constitui uma brecha para um universo marginal vasto e 

dissonante, que ao longo do tempo é suprimido pelas narrativas históricas oficiais e 

convencionais 

O que Walter Benjamim chamou de “tradição dos oprimidos” nos ensina que “‘o 

estado de exceção’ em que vivemos é na verdade regra geral. Precisamos construir um 

conceito de história que corresponda a essa verdade. O assombro com o fato de que os 

episódios que vivemos no século XX ‘ainda’ sejam possíveis não é um assombro 

filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a 

concepção de história da qual emana semelhante assombro é insustentável”.96 

A obra em si coloca a práxis da teoria benjaminiana, que permite elucidar 

aspectos da supressão da história dos vencidos pela história dos vencedores. Ela alerta 

sobre a necessidade de desafiar as representações da história estabelecida, que pode 

96  BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Op. cit. A atualidade das “teses” de Walter 
Benjamin permite elucidar aspectos da supressão da história dos vencidos pela história dos vencedores, 
alertando sobre a necessidade de desafiar as representações da história estabelecida, pois a 
historiografia deve ser necessariamente crítica, e a história, mais do que um fato, deve ser entendida 
como um problema. “(...) se nos perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece uma 
relação de empatia. A resposta é inequívoca: com o vencedor. Ora, os que num momento dado dominam 
são os herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, 
portanto, esses dominadores. Isso diz tudo para o materialista histórico (p. 224). 
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se dar pela arte como possibilidade de construir outras vertentes através de outro olhar 

para os objetos e memórias do passado. 
 

(...)Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em 

que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão 

prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de 

praxe. Esses despojos são o que chamamos bens culturais. O 

materialista histórico os contempla com distanciamento. Pois todos os 

bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não pode 

refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos 

grandes gênios que o criaram, como a corvéia anônima dos seus 

contemporâneos..97 

 

O risco do esquecimento e o silenciamento são confrontados. Entretanto, 

Benjamin diz que “toda a imagem do passado corre o risco de desaparecer com cada 

instante presente que nela não se reconheceu”,98 mas através da ausência a presença 

se instaura.  

Com esta pesquisa, localizou-se um rearranjo sobre os resíduos da cultura 

material na esfera urbana que estão nos esquecimentos. Nesses resíduos encontram-

se outras histórias. A arte pode abrir espaços para que as imagens possam romper com 

o continuum das versões oficiais e para que se possa promover uma proposta de trazer 

à consciência os elementos reprimidos do passado, suas barbáries e sonhos 

irrealizados, colocando o presente em uma posição crítica.  

Os trabalhos de Rennó abrem uma vertente das resistências poéticas, revelando 

pela organização de um discurso imagético que os arquivos são túmulos, forma esta 

que a instalação elabora. Os rostos presentes nas fotografias que se transformam em 

fotografias de lápides nos convidam a uma profunda reflexão sobre o arquivamento do 

passado, como ausência e invisibilidade.  

 

97 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política, op. cit., p. 225. 
98 Idem. 
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[...] O invisível permanecerá sempre invisível. Os registros dos trabalhos 

de nada valem como registros. Apenas atestam o inexorável caminhar 

de tudo para a obscuridade. Sombrios, os personagens das velhas 

fotografias de identidade, nas instalações de Rennó, convertem-se em 

fantasmas. E, dessa maneira, a artista agrava os traços mortíferos da 

apropriação. Se um indivíduo morreu em algum lugar no Brasil dos anos 

1960, Rosângela não se resigna. Seu trabalho pergunta repetidamente: 

onde está o sujeito? Nesse contexto, os próprios títulos de suas 

instalações parecem reconhecer certo destino da arte contemporânea – 

registrar e recordar – e, talvez, resignar-se a essa sua fatal 

condenação.99 

 

O tema abordado vai além, e revela que a tradição de esquecimentos permeia 

todas as esferas sociais e remonta a um continuum do processo de negligência com 

vidas e com os estratos sociais, que são relegados ao esquecimento; dialoga 

diretamente com a questão dos arquivamentos da memória e faz ressurgir 

questionamentos, sobre lembrar/esquecer. 

A psicanalista Alessandra Monachesi analisa o processo de arquivamento como 

o que produz e simultaneamente registra um acontecimento. Registra à medida que 

produz e vice-versa, e nada precede tal ato de inscrição, não há ponto de origem para 

além desse ato e dessa materialização em forma de conteúdo arquivado. A criação do 

arquivo, ou o movimento de uma inscrição, uma vez que se façam, trabalharão em 

função de duas forças antagônicas: aquela que pressiona a inscrição a se estabelecer 

como marca viva e ativa nesse arquivo, e aquela que tenta apagar essa marca até que 

seu conteúdo tenha desaparecido. Assim, o arquivo é o resultado e a tensão 

permanente entre essas duas forças.100 

As obras de Rosangela Rennó ressignificam a função do arquivo a partir de sua 

materialidade, confrontando processos de apagamento. Tanto em Imemorial como em 

Amnésia, a artista estabelece uma interrogação dos restos e propõe um enigma em que 

99 FRAYZE-PEREIRA, João Augusto. Arte, dor: inquietude entre estética e psicanálise. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2006. p. 320. 
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o oculto se presentifica a partir do resíduo, ou seja, revela o que escapou da história, 

constrói novos significados e cria discursos – ou o que Gumbrecht chamou de 

“substância de expressão”, que seria o conjunto daqueles materiais, por meio dos quais 

os conteúdos podem se manifestar no espaço.101  

 
 

 

100 MONACHESI, Alessandra Ribeiro. Antonio Manuel: corpo, memória e morte. Ars Scielo, v. 6, n. 11, 
São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-
53202008000100007&script=sci_arttext#top>. Acesso em: 8 set. 2014. 
101 O afastamento da interpretação pode abrir novas perspectivas da reflexão, que Gumbrecht vai chamar 
de “campo não hermenêutico” dentro do conceito de signo. Cf.: GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de 
presença..., op. cit., p. 35. 
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Figura 3 – Imemorial. Rosangela Rennó, 1994. 
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Visibilidades invisíveis 

 

 
Figura 4 – Histórias de Aprendizagem. Voluspa Jarpa, Chile, 2009. 

 

A poética de Histórias de Aprendizagem, de Voluspa Jarpa,102 transmite outra 

dimensão do arquivo, a partir da invisibilidade e da censura dos documentos. Os 

arquivos que Voluspa trabalha são focados no que ela chama de “defeitos de arquivo”, 

diante da impossibilidade de reter a informação armazenada e os seus significados.103 

Esses documentos não são legíveis, não se consegue distinguir o que contêm. Porque 

102 Voluspa Jarpa nasceu em 1971, Rancagua, Chile. Vive e trabalha em Santiago, Chile. Formada pela 
Facultad de Arte de la Universidad de Chile, Voluspa Jarpa construiu sua trajetória por meio da 
investigação teórica e conceitual sobre a pintura e as técnicas de representação. Recentes mostras 
individuais incluem Secret/Sensitive Eyes Only (2013), Mor Charpentier Galerie e L’Effet Charcot (2010), 
Maison de l’Amerique Latine, em Paris, França. Já as exposições coletivas abrangem History’s Mine 
(2012), Les Abattoires, em Toulouse, França; 3ª e 8ª Bienais do Mercosul (2001 e 2011), Porto Alegre, 
Brasil; e 12ª Bienal de Istambul (2011), Turquia. 
103 Histórias de Aprendizagem é uma instalação composta por dois conjuntos de documentos sigilosos 
referentes a períodos duros da história brasileira: os arquivos da CIA (Central Intelligence Agency) sobre 
a ditadura brasileira (1964-1985), revelados há alguns anos pelo governo dos Estados Unidos, e os 
documentos dos serviços secretos brasileiros produzidos durante os mandatos dos presidentes Getúlio 
Vargas (1951-1954) e João Goulart (1961-1964). Deste último, Jarpa inclui também registros sobre o 
exílio do presidente deposto no Uruguai e do seu suposto assassinato na Argentina, em 1976, como 
parte do plano coordenado entre as ditaduras do Cone Sul conhecido como Operação Condor. 
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as informações não podem ser lidas, revelam nessa forma as histórias ocultadas, os 

arquivos inacessíveis.  

No seu trabalho, os arquivos ilegíveis desvelam questões da repressão e do 

represamento das informações, pela invisibilidade e pelo simbólico, que traduzem os 

apagamentos da história. Mostram, ainda, uma esfera de ironia e de representação: 

arquivar o que não se lê, guardar para reter a informação que se controla.104 

Segundo a artista, o arquivo é um material para imaginar a distopia:  

 
Tais documentos são materiais para a obra, em que a tensão visual e 

conceitual é conferida a partir de elementos barrados ou suprimidos em 

relação à informação do texto. A censura e a informação permitem 

configurar noções tanto geopolíticas como históricas em relação a 

administração do segredo e do poder.105 

 

A partir das invisibilidades que se tornam visíveis pelo próprio apagamento da 

memória resultante do documento rasurado, a imagem revela os lapsos de um presente 

cujos fundamentos foram sequestrados. Ela reforça também a censura e a 

impossibilidade de decodificar, e ao mesmo tempo revela o controle do arquivo. 

A partir da questão da história e de suas representações na arte, essa poética 

parte de uma busca pela tensão entre os discursos públicos e os seus vestígios 

materiais, relacionando-os aos eventos traumáticos coletivos, com as linguagens e os 

mecanismos que podem torná-los visíveis: o uso do arquivo como material para seu 

trabalho refere-se a aspectos de uma história invisível, escondida desde os tempos da 

ditadura militar.  
 

Minha pesquisa se concentra em criar uma sobreposição entre a histeria 

e História, suas linguagens, mecanismos e imagens que me permite 

torná-los visíveis. Hoje o meu interesse está focado na noção de trauma, 

104 Quando os Estados Unidos revelaram os arquivos secretos sobre a participação do seu governo nas 
ditaduras dos países latino-americanos, os documentos chegaram ao público com partes dos textos 
censurados. 
105 MUSEU de Arte do Rio [on-line]. Políticas da memória: experiências entre arte e história. Disponível 
em: <http://museudeartedorio.org.br/pt-br/evento/politicas-da-memoria-experiencias-entre-arte-e-
historia>. 
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que eu entendo como um evento que possibilita a invenção de uma 

linguagem – que torna o difícil assimilar dos fatos, tanto no sentido 

individual como no coletivo como produtores de choque. Minha pesquisa 

em torno deste tema refere-se à busca de estratégias conceituais de 

material para perceber o traumático como uma anomalia na sua própria 

língua, seja texto ou imagem. A construção destas noções de história 

coletiva (discursos e documentos históricos, cidade e emblemas 

patrióticos) e sua junção com a somatização subjetiva (imagem, cruz, 

rasuras) me permitem encontrar e trabalhar em uma fronteira entre texto 

e imagem. Isso me levou a selecionar algumas imagens que têm a 

capacidade de conter essas características: o terreno baldio e habitação 

de emergência no que diz respeito ao urbano, a histeria sobre a história, 

registros públicos e os documentos secretos, como imagens e materiais 

para a construção das noções de público e privado, que são 

relacionáveis e os que não são, através da linguagem.106 

 

Acerca da questão de inventariar poéticas, Suely Rolnik107 questiona a 

capacidade de o dispositivo de tais práticas proposto criar e ativar experiências 

sensíveis no presente. Com isso, ela coloca que a essa função se agrega o político nas 

dimensões do território institucional da arte, que passam a ser problematizadas.  

O que fez os artistas agregarem o político em suas investigações poéticas foi o 

fato de os regimes ditatoriais então vigentes em seus países incidirem em seu corpo de 

modo especialmente agudo, já que atingiram o seu próprio fazer, levando-os a viver o 

autoritarismo na medula de sua atividade criadora. A diferença com relação às 

propostas mais contundentes é que o político se coloca nas entranhas da própria 

poética, principalmente nos anos de 1960/70. No período seguinte, surge o movimento 

do pós-trauma, a partir dos anos de 1980/90, que somente ganha força depois de um 

período do trauma, já que desentranhar essas forças é um processo tão difícil quanto o 

que resultou em seu recalque.  

106 MUSEU de Arte do Rio [on-line]. Políticas da memória: experiências entre arte e história. Disponível 
em: <http://museudeartedorio.org.br/pt-br/evento/politicas-da-memoria-experiencias-entre-arte-e-
historia>. Ver também: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/08.090/5279>. 
107 ROLNIK, Suely. Furor de arquivo..., op. cit. Disponível em: <http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-
content/uploads/2012/01/ae22_Suely_Rolnik.pdf>. 
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Nesse contexto, a experiência da fusão político-poética que ficou sob o 

esquecimento, soterrada pela ditadura, ressurge como crítica, mas encontra forças no 

período contestatório.  
 

Em compensação se esse esforço de fato vale a pena é porque pode 

contribuir para curar a interrupção da vida pensante em nossos países, 

causada pela superposição dos traumas das ditaduras e pelo estatuto 

do pensamento/criação do neoliberalismo que as sucedeu. Não por 

acaso tal regime foi designado por vários teóricos como “capitalismo 

cultural ou cognitivo”. É que nesse contexto, como sabemos, o 

conhecimento e a criação convertem-se em objetos privilegiados de 

instrumentalização a serviço da produção de capital. A reativação de tais 

práticas não escapa a esse destino; espero que o furor de arquivo 

contribua para que o enfrentemos – ao menos o suficiente para 

desobstruir o acesso a esses germes incubados de futuros soterrados, 

tão desejados no presente.108  

 

Nesse atual contexto de caça a arquivos de arte, Rolnik pergunta: que tipo de 

práticas artísticas, que tipo de poéticas estão sendo inventariadas? Em que consiste 

inventariar poéticas, diferentemente de inventariar objetos? Que situação engendra 

esse furor de arquivar? Que políticas de desejo geram isso?  

Segundo a autora, essa ânsia por arquivos dirige-se a um objeto privilegiado: a 

arte dos anos 1960 e 1970. Suely defende que, naquela época, ocorreram verdadeiros 

“deslocamentos tectônicos no regime da arte mundial”, momento de crítica institucional 

em que artistas tomaram o próprio meio da arte como alvo de suas investigações e 

passaram a explicitar e a problematizar este meio. Mais especificamente, ela aponta 

para uma cobiça bastante localizada, dirigida a arquivos que abarcam práticas artísticas 

desenvolvidas na América Latina sob os regimes militares, as quais, apesar de suas 

singularidades, têm um caráter político como denominador comum. E é exatamente 

esse caráter político que gera um “equívoco nem um pouco inofensivo” na interpretação 

canônica da arte latino-americana daquele período.  

108 ROLNIK, Suely. Furor de arquivo. Op. cit.  
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Ao passo que enfatiza que as práticas mais contundentes do período não eram 

de “arte engajada” (de militância ideológica), a autora reconhece que foi precisamente 

através dessa lente que aquelas práticas foram diferenciadas, ou melhor, colocadas de 

escanteio como “arte política” ou “arte ideológica” por uma historiografia da arte 

conceitual norte-ocidental.  

A partir de uma operação que chama de “equívoco tóxico da história oficial da 

arte”, ela cartografa uma espécie de genealogia do trauma, apontando um “recalque 

colonial” – presente há pelo menos três séculos – que carrega índios, africanos e 

judárabes emigrados. Um trauma que impregnou a formação de vários países latino-

americanos – e aqui ela se apoia na sua experiência de psicanalista para enfatizar que 

os traumas de classe e de raça são os mais difíceis de serem superados e os mais 

recorrentes até hoje, pois acontecem e repetem-se diariamente. Argumenta, 

justamente, que o objeto tanto do recalque colonial como da repressão ditatorial é “o 

corpo em sua condição de vivo”, mas que, por outro lado, as formas de controle hoje 

não operam mais através do recalque. Ao contrário, incorporam o trabalho de criação 

como fonte do capitalismo cognitivo – que se apresenta como uma espécie de “paraíso 

terrestre de consumo e promessa de apaziguamento instantâneo”.  

Assim, a autora liga três momentos de interrupção e recalque: colonial, militar e 

neoliberal. Essa ativação do desejo de que fala Suely Rolnik era algo que estava 

acontecendo nos anos de 1960 e 1970, e que os regimes totalitários cortaram de forma 

brutal. Mas, mesmo assim, ali (nos arquivos) pode estar guardada, soterrada, inscrita, 

criptografada essa potência descolonizadora, em forma germinal e virótica. É nesse 

panorama que Rolnik identifica um embate de forças complicado na arquivomania 

contemporânea.  

Muita gente vem se esforçando para vasculhar novamente os arquivos artísticos, 

e de novas formas, a fim de reativar a potência poético-política ali guardada, esquecida 

e/ou escondida – algo que parece estar apenas recomeçando.109 

Na poética de Voluspa Jarpa, essa vertente do esquecimento programático é 

colocada em questão. Ao apresentar tarjas, censuras, empilhamentos, o documento é 

109 Palestra proferida por Suely Rolnik na 30ª edição da Bienal de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.forumpermanente.org/event_pres/simp_sem/simposio30abienal/relatos/arquivar-o-futuro-por-
leandro-cardoso-nerefuh>. 
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destituído de sua carga informativa, mas não perde o valor simbólico, que, por sua vez, 

é potencializado pelo não dito e pela disposição com que a artista constrói suas 

instalações, sempre remetendo ao que está ali mas é inacessível, ao controle do 

Estado, ao destino de documentos como apagamentos, e à função de arquivo como 

registro inócuo. Uma caixa de pandora deslacrada e que contém enigmas. 

Mas não é preciso abrir a caixa de pandora, porque a questão se sobrepõe ao 

rastro, revelando que a memória contida ali e a negação de seu conteúdo estão 

contidas no próprio suporte. As tarjas de censura revelam muito mais do que o texto. O 

processo também revela um anacronismo e uma negação do processo, nos remetendo 

ao continuum de processos de controle. O desmonte do processo está na própria 

apresentação que consolida pela ausência do teor dos documentos ao mesmo tempo 

que presentifica o controle continuado. E é exatamente nesse contexto que o 

documento se reveste de uma aura simbólica muito maior do que o rastro em si, pois 

apresenta uma situação que é exatamente a que se quer ocultar. 

 

 
Figura 5 – La No-Historia. Voluspa Jarpa, 2011. 

Foto: © Cristiano Sant’Anna/indicefoto.com. 
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CAPÍTULO 3 – CONTRAMEMÓRIAS E ANTIMONUMENTOS 
 

(...) As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, 

ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que suas regras 

sejam absurdas, as suas perspectivas sejam enganosas, e que todas as 

coisas escondam uma outra coisa.110 

 

3.1 Contramemórias 
 

A ideia de contramemória111 serve para mostrar que há muitas interpretações 

além da história oficial, porque nos coloca diante da singularidade dos discursos e, mais 

especificamente, da certeza de que não existem verdades gerais e definitivas. A 

contramemória trabalha a verdade no tempo.  

A memória é compreendida como um processo que varia ao longo do tempo, 

mas que passa por verdadeira a cada época através do seu discurso. Porém, nesse 

discurso há “algo que escapa” e não é somente negado como também rechaçado, já 

que se trata de um território que não tem validação. Nesse raciocínio, há mais chances 

de desvelarmos uma memória que escapa à da produção pela análise da sua 

arqueologia.  

A arqueologia da memória não trata o discurso como documento, signo de outra 

coisa, mas como elemento que deveria ser transparente, cuja opacidade importuna é 

preciso atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, onde se mantém a parte, a 

110 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 44. 
111 Contramemória é um termo associado principalmente aos trabalhos de Michel Foucault e Gilles 
Deleuze sobre a escrita da história. Enquanto a perspectiva tradicional de construção da história segue 
um continuum lógico de acontecimentos e registro linear de pessoas, dando a conhecer a memória 
coletiva que o tempo preservou, a genealogia foucaultiana concentra-se nas descontinuidades e nas 
rupturas que a história também guarda, realçando as diferenças entre as consciências coletivas e não 
ignorando os temas mais marginais, que desafiam qualquer tentativa de interpretação da história como 
um continuum de identidades mais ou menos unificadas. A memória torna-se ativa, desperta os 
acontecimentos passados e desenraiza-os da organização linear passiva em que geralmente são 
apreendidos. O que a genealogia de Deleuze e Foucault permite é uma atualização (“contra-atualização”, 
na terminologia de Deleuze) desses acontecimentos realizada de uma forma diferente do processo 
histórico tradicional: não se procede pelo isolamento e ordenação dos fatos com o fim de serem 
atualizados – tarefa da história –, mas de forma a tornar esses fatos novamente problemáticos, isto é, 
sem solução predeterminada, e sujeitos a uma nova avaliação de todos os seus componentes. Cf.: 
Deleuze e Foucault. Disponível em: <http://www.redobra.ufba.br/wp-
content/uploads/2014/10/REDOBRA_13_WEB.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2015 
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profundidade do essencial; ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na 

qualidade de monumento. Não se trata de uma disciplina interpretativa: não busca um 

“outro discurso” mais do oculto.112  

 
O sentido histórico comporta três usos que se opõem, a palavra por 

palavra, às três modalidades platônicas da história: um é o uso paródico 

e destruidor da realidade que se opõe ao tema da história-reminiscência, 

reconhecimento; outro é o uso dissociativo e destruidor da identidade 

que se opõe a história continuidade ou tradição, o terceiro é o uso 

sacrificial e destruidor da verdade que se opõe á história-conhecimento. 

De qualquer modo se trata de fazer da história um uso que a liberte 

sempre do modelo, ao mesmo tempo metafísico e antropológico da 

memória. Trata-se de fazer da história uma contramemória e de 

desdobrar consequentemente toda uma outra forma de tempo.113 

 

Se o conceito da memória considerada oficial tem relação com a história linear, a 

contramemória, por sua vez, é compreendida pela leitura da história descontínua e das 

memórias múltiplas e singulares; ou seja, enquanto a leitura da memória hegemônica 

busca uma continuação lógica de eventos e uma espécie de registro linear dos 

indivíduos, apontando para a considerada memória coletiva que o tempo preservou, a 

perspectiva foucaultiana, em sua genealogia, instala-se nas descontinuidades e nas 

fissuras que a história traz, de forma a realçar as diferenças.  

Nessa esfera não se abandona a ideia do saber em favor simplesmente da 

questão do poder. Ao contrário, o que Foucault propõe é uma junção entre ambos, 

principalmente buscando problematizar a constituição do sujeito dócil entre o saber e o 

poder junto à ordem disciplinar.  

Tendemos a aceitar como fatos naturais tanto o surgimento de instituições que 

submetem o sujeito à disciplina da ordem hegemônica quanto a produção de indivíduos 

dóceis a essas disciplinas e ao conjunto de suas instituições. No caso da ditadura, as 

112 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007a. p. 
157.  
113 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 16. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 33. 
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formatações e os comportamentos foram impostos, via educação e comportamentos na 

esfera pública. 

A teoria de Foucault se opõe a essa naturalização através da problematização do 

saber-poder, por um caminho de resistência, mediante movimentos contrainstituições, 

como também estabelecendo a contramemória, remetendo-nos a um plano das 

relações que são construídas e que constituem a compreensão que cada um tem do 

mundo e de si mesmo. Essas construções apontam para aquilo que pode e deve ser 

pensado, ou seja, trata-se de um regime de verdade. Em outras palavras, para 

Foucault, o que é relevante não é fazer uma história das práticas em si, porém um 

estudo dessas práticas discursivas ou não discursivas, a fim de que, vendo-as “de fora”, 

possamos desvelar quais são os regimes que as produzem e são por elas produzidas. 

Para o autor, tanto as pessoas quanto o grupo social são subscritos pela ordem do 

poder de forma singular; ou seja, aqui, constituem-se os processos de criação de si.  

Nesse contexto, a memória se apresenta com outros signos, que não se 

reduzem à produção hegemônica nem se apresentam meramente como fonte de 

denúncia, mas, quem sabe, serão capazes de se mostrar por um processo de 

resistência que pode ser pensada por diferentes modos de subjetivação. E nesse 

sentido a arte caminha pela subjetivação das diferentes memórias, pela possibilidade 

de permear dois territórios, como vimos, das memórias reveladas e das memórias 

contidas, mas que são ignoradas.  

Foucault não emprega a palavra sujeito como pessoa ou forma de identidade, 

mas o termo “subjetivação”, no sentido de processo de si, de relação (relação a si). E 

do que se trata? Trata-se de uma relação de força consigo (ao passo que o poder é a 

relação da força com outras forças), de uma “dobra” da força; trata-se de inventar novos 

modos de existência, segundo regras facultativas, capazes de resistir ao poder, bem 

como se furtar ao saber, mesmo se ele tentar penetrá-los e o poder tentar apropriar-se 

deles. Mas os modos de existências ou possibilidades de vida não cessam de recriar, 

de surgir novos.114 

 

114 DELEUZE, Gilles. O que é filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992. p. 116. 
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3.2 Memória e trauma  
 

Na esfera das contramemórias, temos a questão do tratamento das memórias do 

trauma, ou da barbárie, como se convencionou chamar. Trata-se de uma virada 

histórica que passou a preservar lugares de memória que serviram aos acontecimentos 

trágicos e lugares de violência, como uma forma de resistência simbólica que se 

estabelece a partir da cicatriz, como o lugar da verdade que não pode ser apagado, 

tendo nesse rastro a possibilidade de compreensão da dor e a forma de evitar a 

repetição; ou seja, é um tratamento pela exposição do ocorrido e não por sua negação 

ou apagamento.  

O trauma implica uma verdade da memória para sua atualização. Nesse sentido, o 

passado inscrito nos momentos da ditadura ainda clama por uma retomada. Buscou-se 

pensar a memória não apenas como um modo de denúncia, mas também como modo 

lidar com o trauma. Nesse contexto, a arte exerce sua atividade política e evoca uma 

revisão de um modo disseminado na cultura, ao lidar com o trauma de forma direta, não 

como repetição e, sim, como enfrentamento, possibilitando a contramemória a partir de 

uma mudança de perspectiva do olhar para o passado. 

 Procurou-se a compreensão do trauma para o entendimento de processos de 

construção de marcos e de lembradores da dor, como uma possibilidade de catarse 

coletiva e também de advertência.  

O conceito de trauma aplicado à arte contemporânea tem como raiz a noção de 

trauma na psicanálise. Estabelecemos algumas breves digressões para verificar a 

noção de trauma, que surge a partir da obra de Freud, e analisamos também alguns 

aspectos do surgimento de um fenômeno de evocar as presenças do passado através 

de monumentos à barbárie, que, por sua vez, teve um rebatimento muito forte nas 

formas de situar eventos de violência em uma esfera estética que os coloca em 

evidência. 

A compreensão de Freud sobre o que seria o trauma se inicia pelo estudo da 

histeria e, no entanto, modifica-se a partir de 1920, passando a compreender o trauma 

como um rompimento do escudo defensivo da mente humana, causado pelo excesso 

de excitações que põem em risco a dominância do princípio de prazer e a estruturação 
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do aparelho psíquico. O excesso de energia livre, não ligada, invadiria, segundo o 

autor, o anímico, sem que o sujeito esteja preparado para se defender. Dessa forma, o 

trauma inspira a compulsão e a repetição, entendida como a repetição do evento 

traumático em função de tendências anteriores. O que se repete é aquilo que não 

conseguiu entrar na cadeia associativa, não se inscreveu nos sistemas mnêmicos.115  

A definição de trauma psíquico implica, numa perspectiva freudiana, a ideia de um 

choque violento, de uma efração sobre o aparelho psíquico e também das 

consequências sobre o conjunto da organização psíquica. Diante disso, o sujeito do 

trauma não consegue dar uma resposta imediata, racional ou física, ao acontecimento, 

e por isso as memórias do trauma ficam carregadas de afetos represados. A partir 

dessa descrição, pode-se propor que o início de um trauma, ou seja, de uma lembrança 

carregada de afetos represados, começa por um rompimento da barreira que protege a 

mente. Para que um evento ganhe os contornos do trauma, há a influência de fatores 

diversos, relacionados a experiências anteriores e ao contexto atual do indivíduo.116 

O trauma é caracterizado por uma memória de um tempo que não passa, 

mostrando-se como fato psicanalítico prototípico no que concerne à estrutura 

temporal.117 A imaginação, então, é convocada como uma arma que deve vir em auxílio 

simbólico para enfrentar o buraco negro do real, e o trauma encontra na imaginação um 

meio para a sua narração. A arte é chamada diante do trauma para lhe prestar um 

serviço. 

Na esfera coletiva, temos como paradigma dos tratamentos de memórias 

traumáticas do século XX várias instâncias: a memória traumática das duas Grandes 

Guerras, do fascismo, no nazismo, entre outras. Porém, no que tange ao tratamento e à 

recuperação dessas memórias do trauma, o Holocausto pode ser considerado como 

uma referência.  

O efetivo tratamento das memórias do trauma foi iniciado nos anos de 1980, tendo 

dois marcos fundamentais: a queda do muro de Berlim, em 1989, e as chamadas 

115 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros 
textos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
116 FAVERO, Ana Beatriz. A noção de trauma em psicanálise. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: PUC, 
2009. 
117 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Narrar o trauma – a questão dos testemunhos dos traumas históricos 
(ISSN 0103-5665). Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pc/v20n1/05.pdf>. Acesso em: 4 maio 2010. 
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“efemérides alemãs”, que desencadearam o surgimento de uma cultura de recuperação 

de “memórias tenebrosas”, segundo Andréas Huyssen.118 Esse fenômeno marca, 

portanto, o início de uma tendência de recuperação de memórias do trauma, que ocorre 

praticamente na sequência da queda do muro de Berlim e na consolidação do 

Holocausto como uma referência universal. A esse exemplo, Berlim se torna um 

paradigma da busca da memória como catarse, posto que a memória do Holocausto 

estabeleceu parâmetros para tratar os monumentos de barbárie como advertência para 

evitar repetições e com a proposta de revisar o passado em seus lugares.119  

A partir da criação desses monumentos da barbárie, buscou-se advertir as 

gerações para a não repetição dos processos de violência: 
 

Um monumento não comemora, não celebra algo que se passou, mas 

transmite para o futuro as sensações persistentes que encarnam o 

acontecimento: o sofrimento sempre renovado dos homens, seu protesto 

recriado, sua luta sempre retomada. Tudo seria em vão porque o 

sofrimento é eterno, e as revoluções não sobrevivem à sua vitória? Mas 

o sucesso de uma revolução só reside nela mesma, precisamente nas 

vibrações, nos enlaces, na abertura que deu aos homens no momento 

em que se fazia, e que compõem em si um monumento sempre em 

devir, como esses túmulos aos quais cada novo viajante acrescenta uma 

pedra.120 

 

Surge então uma concepção de tratar a barbárie como memória em vez de 

esquecer o trauma, no qual os discursos de memória tomaram outro curso e outras 

propostas foram construídas no sentido de consolidar memórias que antes seriam 

apagadas. Essa tendência foi impulsionada pela revisão das datas do Terceiro Reich, 

convergiu com as transformações marcadas pelas comemorações da unificação 

nacional da Alemanha em 1990, após a queda do muro, e teve uma ressonância 

mundial. Esses eventos desencadearam um novo enfoque dos movimentos sociais na 

118 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Tradução Sérgio Alcides. Rio de Janeiro: Aeroplano, 
2000. p. 9.  
119 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Op. cit., p. 12. 
120 DELEUZE, Gilles. O que é filosofia? Op. cit., p. 228-229. 
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busca por “histórias revisionistas” como uma espécie de ressonância da memória do 

Holocausto, dando origem a processos de memorialização da dor, dando novas 

diretivas ao que era visto como patrimônio, a partir do tratamento de lugares de 

memória do trauma. Porém essa tendência no Brasil encontrou entraves institucionais 

pela própria formatação dos órgãos de preservação do patrimônio, como veremos. 

O fato que destacamos é que essas proposições e novas formas de tratar a 

memória da barbárie reacenderam o debate sobre o poder da cultura da memória, 

levantando questões sobre o uso do Holocausto como um lugar-comum para os 

traumas históricos. O tratamento da memória do Holocausto passou a ser utilizado 

como uma figura de linguagem universal, funcionando como uma metáfora para outras 

histórias e memórias, possibilitando que sua memória pudesse entender situações 

locais específicas, mesmo que historicamente distantes e politicamente distintas do 

evento original, relevando aspectos acerca de como tratar o trauma coletivo. 

No entanto, os aspectos do global e do local da memória do Holocausto entraram 

em novas esferas com dois lados, posto que, ao mesmo tempo que potencializaram 

retoricamente o discurso das memórias traumáticas, ao revivificar seus aspectos mais 

sombrios, como advertências, também criaram tendências para a instauração de 

espetáculos vazios de conteúdo real, dando origem a certa “espetacularização” da 

memória com a criação de cenários e simulacros voltados, sobretudo, ao turismo.  

Essa tendência das falsas memórias é a origem de alguns movimentos de 

recuperação do patrimônio como espetáculo, com a restauração historicizante de 

centros urbanos, cidades-museus, bem como os empreendimentos patrimoniais e 

heranças nacionais. Ou seja, os simulacros e as falsas memórias são um revés da 

história, o das memórias tratadas como produto, sendo que capitalismo predatório não 

perdoa os traumas e os transforma em mercadorias, e esse fenômeno não escapou 

dessa tendência.  

No entanto, independentemente desses desvios de percurso, que não podem ser 

negligenciados, porém escapam ao recorte, o fato é que, a partir dessa nova diretiva de 

construção e de recuperação de memórias do trauma, a produção de discursos a partir 

da barbárie incidiu na construção de memórias nacionais em vários países. Isso deu 

origem, inclusive, a uma aceleração na produção dos documentários históricos no 
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mesmo período. Por exemplo: questões de memória e esquecimento começaram a 

emergir em vários países e culturas: na antiga União Soviética, no Oriente Médio, na 

África do Sul com o Apartheid, entre outros exemplos – rebatendo intensamente nos 

discursos sobre os desaparecidos na América Latina, levantando questões 

fundamentais sobre direitos humanos, justiça e responsabilidade coletiva.  

No Brasil esse fenômeno teve outra elaboração, que veremos com mais 

profundidade a partir da estrutura dos órgãos de preservação do patrimônio, porém é 

necessário referendar esse fenômeno de recuperação da memória sob a chave desse 

paradigma considerado universal, estabelecendo uma analogia com as polêmicas 

desencadeadas com a instauração da Comissão Nacional da Verdade, iniciada apenas 

em 2012, mas que surge a partir da concepção de que é preciso “lembrar para que a 

história não se repita”. Essa reelaboração da frase de Goethe – “quem desconhece o 

passado condena-se a repeti-lo” – é uma das premissas que envolvem a preservação 

de lugares que foram palco de barbáries e atentados contra os direitos humanos, 

incluindo estratégias para não permitir o esquecimento desses períodos.  

Várias são as formas de representação do trauma. Voltando ao exemplo do 

Holocausto, temos a preservação dos campos de concentração na Alemanha, a criação 

de monumentos – como o Memorial do Holocausto (Peter Eisenman) e o Museu 

Judaico de Berlim (Daniel Libeskind) –, entre outros trabalhos realizados a partir dessas 

memórias incômodas, de lembranças de barbáries, para permanecer no paradigma do 

tratamento dessas memórias. A criação de documentos e monumentos mostra a 

barbárie como uma advertência e um marco da dor, como uma cicatriz no sentido da 

lembrança da ferida.  

Inserida nesse contexto, a arte é o eixo para a construção e a desconstrução de 

paradigmas e de estruturas para compreender o trauma, lidar com ele e fazer uma 

imersão em seus aspectos sombrios, dando à memória a mesma força do 

esquecimento no sentido de propiciar a vivência da dor ou a comoção estética através 

de rastros do que outrora foi insuportável, evidenciando artefatos, lugares de memórias, 

narrativas. 
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A esse respeito, Beatriz Sarlo121 analisa que a relação entre memória e 

esquecimento pode se objetivar em um discurso, mas, para que essa relação exista, 

deve também haver o documento capaz de dar à memória pelo menos a mesma força 

dada ao esquecimento.  

São as memórias incômodas e clandestinas, dos períodos de trauma, 

interrogadas no sentido de sua função, o ponto crucial desta reflexão, que busca 

questionar desde os parâmetros para a preservação da memória da barbárie até o 

apagamento de resquícios de memórias traumáticas, contrapondo as ações de 

preservação ou de esquecimentos.  

Entendemos que os lugares são carregados de memórias de acontecimentos 

passados, mesmo que tenham sido ressignificados ou esquecidos. A esse exemplo, 

temos o documentário Shoah, de Claude Lanzmann,122 que percorre os trilhos do trem 

que levava os condenados para Treblinka, interrogando seus restos. O documentário se 

desenvolve a partir da memória do lugar e de depoimentos de sobreviventes, sem 

qualquer imagem de arquivo, estabelecendo um percurso dos lugares onde a história 

se desenvolveu, sendo que as perguntas que fundamentam o filme é: o que resta desse 

passado no presente? Qual a função da memória do lugar de traumas coletivos? Ou 

seja, apesar de não haver a monumentalização ou a musealização do espaço onde o 

trem levava os condenados para a execução, o lugar permanece com uma carga 

simbólica e como uma referência de um passado traumático.  

Consideramos como extremos, de um lado, as tendências de monumentalização 

de espaços de traumas coletivos visando uma função pedagógica e, de outro, os 

silenciamentos. Mas, quando se trata de temas ainda controversos acerca da memória 

do lugar, esbarramo-nos em questões do patrimônio, que se reflete em políticas de 

preservação e nas normativas institucionais dos órgãos que cuidam das memórias, 

vinculados a governos e, por isso, detentores do poder sobre o que deve ser lembrado 

e o que deve ser esquecido na forma coletiva. 

No Brasil, temos anos de ausência de tratamento e políticas das memórias da 

violência, com pouquíssimas iniciativas nesse sentido. Ainda que essa tendência tenha 

121 SARLO, Beatriz. Paisagens imaginárias. Trad. Rubia Prates e Sérgio Molina. Edusp: São Paulo, 1997. 
122 SHOAH. Direção Claude Lanzmann. Documentário (613 min). França, 1985. 
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reativado em vários países os discursos da memória, nota-se que, além das diferenças 

de locais, eles se apresentam de modo bastante variado, desde a mobilização pública 

até a criação de esferas contra políticas de esquecimento promovidas pelos regimes 

ditatoriais, seja através de reconciliações nacionais e anistias oficiais, seja através do 

silêncio repressivo e até mesmo por uma tradição de solapamento de memórias e 

predomínio da versão dos vencedores. 

O fato é que os discursos de memória, por mais que tenham surgido como um 

“fenômeno global”, na visão apresentada por Andreas Huyssen, demonstram que os 

traumas permaneceram ligados às histórias de nações. Na medida em que as nações 

lutam para criar políticas democráticas no rastro de histórias de extermínios em massa 

e totalitarismos, elas se defrontaram com a questão sobre como foi, e ainda é, no caso 

da Alemanha, com a função de assegurar a legitimidade e o futuro de suas políticas, 

buscando maneiras de comemorar e avaliar os erros passados. Por mais que haja 

diferenças entre a Alemanha do pós-guerra, a África do Sul, a Argentina, o Chile ou o 

Brasil, o lugar político das práticas de memória é ainda nacional, e não pós-nacional ou 

global, e é exatamente nesse ponto que temos a necessidade de uma “escavação” no 

sentido da arqueologia da memória que propôs Foucault, acerca da construção dos 

esquecimentos, uma vez que é esse o grande paradoxo da cultura da memória. 

No entanto, ainda que o Holocausto possa ser visto como um “lugar-comum 

universal da história traumática” e o paradigma do tratamento do trauma coletivo, 

muitas das memórias que consumimos em massa são “memórias imaginadas”, uma vez 

que os testemunhos não se comunicam – caso contrário, o fazem de uma perspectiva 

emocional e individualizada. No entanto, necessitamos desse imaginário para não 

deixar esquecer. Andreas Hyussen abordou a questão do excesso de memória nessa 

cultura mundializada, tão saturada de mídia que pode criar uma sobrecarga e fazer com 

que próprio sistema de memórias fique sujeito ao esquecimento. Esse é o outro lado, o 

da saturação das memórias que perdem sua força a partir do momento que se tornam 

espetáculo. 

Por sua vez, o medo do esquecimento articula-se em torno dessas questões, que 

compartilham a crucial ausência do espaço de lembrar, do chamado “espaço fúnebre”, 
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tão necessário para alimentar a memória humana. Segundo Lewis Munford,123 o início 

das cidades está na necrópole, o lugar sagrado dos restos dos ancestrais, para onde se 

deve voltar. Portanto, as estratégias de rememoração são tentativas de combater o 

medo e o perigo de esquecimento que, por sua vez, também revelam tendências. 

Munford adverte que é preciso uma consciência maior sobre o passado das cidades 

para que se tenha uma visão abrangente sobre as formas que nos controlaram. É 

preciso olhar o desenvolvimento do homem naquilo em que foi configurado e moldado 

pela cidade.124 

Na análise de Zizek,125 a verdadeira escolha em relação ao trauma histórico não 

está entre lembrar ou esquecer-se dele: os traumas que não estamos dispostos a ou 

não somos capazes de relembrar assombram-nos com mais força. É necessário então 

aceitar o paradoxo de que, para realmente esquecer um acontecimento, precisamos 

primeiramente criar forças para lembrá-lo. Para responder a esse paradoxo, devemos 

ter em mente que o contrário de existência não é inexistência, mas insistência: “Quando 

perco uma oportunidade ética crucial e deixo de realizar uma ação que ‘mudaria tudo’, a 

própria inexistência do que eu deveria ter feito há de me perseguir para sempre: apesar 

de não existir o que eu não fiz, seu espectro continua a insistir”.126 

 
Numa leitura notável das Teses sobre a Filosofia da História de Walter 

Benjamin, Eric Santner desenvolve a noção de que uma intervenção 

revolucionária presente repete e redime as tentativas fracassadas do 

passado: os sintomas – traços passados retroativamente redimidos pelo 

“milagre” da intervenção revolucionária – não são os atos esquecidos, 

mas, pelo contrário, as omissões da ação que ficaram esquecidas, a 

123 MUNFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. Tradução Neil 
R. da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
124 “A cidade dos mortos antecede a cidade dos vivos. Num sentido, aliás, a cidade dos mortos é 
precursora, quase o núcleo de todas as cidades vivas. A vida urbana cobre o espaço histórico entre o 
mais remoto campo sepulcral da aurora do homem e o cemitério final, a necrópolis, em que uma após 
outra civilização tem encontrado o seu fim.” Segundo o autor, a primeira coisa que saudava o viajante 
que se aproximava de uma cidade grega ou romana era a fila de sepulturas e lápides que ladeavam suas 
estradas. Quanto ao Egito, a maior parte do que restou daquela civilização é de seus templos e seus 
túmulos. Até mesmo na apinhada cidade moderna o primeiro êxodo geral para um lugar de morada mais 
desejável no campo foi a migração dos mortos para o romântico Eliseu de um cemitério suburbano 
(MUNFORD, Lewis. A cidade na história... Op. cit., p. 13). 
125 ZIZEK, S. Bem-vindo ao deserto do real. São Paulo: Boitempo, 2003. 
126 Idem. 
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incapacidade de suspender a força da ligação social que inibe os atos 

de solidariedade com os outros da sociedade”.127  

 

Segundo Zizek,128 os sintomas registram não somente as tentativas fracassadas 

do passado, mas, mais modestamente, as ocasiões no passado em que se deixou de 

reagir ao chamado à ação ou à empatia pelos outros, cujo sofrimento pertence à forma 

de vida de que se é parte. Ocupam lugar de alguma coisa que está lá, que insiste na 

nossa vida, apesar de nunca ter chegado à completa consistência ontológica.  

Assim, os sintomas da ausência são os arquivos virtuais dos vazios – ou, talvez 

melhor, a defesa contra os vazios – que persistem na experiência histórica. Em certos 

casos, esse vazio, quando produz violência, pode ser entendido como um mecanismo 

de defesa sobre o vazio de intervir eficazmente na crise social. 

Em Primeiro como tragédia e depois como farsa,129 Zizek retoma a questão 

fazendo um alerta de que “nada que está em voga no presente deve escapar de 

minuciosa análise e questionamento”. Segundo o autor, com o colapso dos Estados 

comunistas, a humanidade abandonou os antigos sonhos utópicos milenaristas e 

aceitou as restrições da realidade, com todas as suas impossibilidades e censuras. 

Para ele, vivemos uma vida pós-política de naturalização da economia, ou seja, as 

decisões políticas são pautadas em necessidades econômicas.  

Ao colocar que a era contemporânea que se proclama pós-ideológica é 

permeada de dúvidas e de ideologias, Zizek compreende a ideologia como um campo 

de lutas – entre outras, da apropriação de tradições passadas –, sendo que a ideologia 

tem em seu oposto, a não ideologia. Conhecemos camadas epidérmicas da história, e 

muitas vezes em apenas uma frase. No entanto, segundo o autor, “a experiência que 

temos de nossa vida por dentro, a história sobre nós que contamos a nós mesmos para 

explicar o que fazemos é mentira”. O autor nos dá como exemplo a questão do carrasco 

nazista, de quem não é possível compreender a ação política, mesmo que haja uma 

essência simbólica, simplesmente por que não há. Zizek remete a essa questão quando 

fala da fetichização, citando John Gray: “fomos lançados numa época em que tudo é 

127 ZIZEK, S. Bem-vindo..., op. cit., p. 37-40 citando Eric Santner (SANTNER, E. A Alemanha de 
Schreber: uma história secreta da Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997). 
128 Apud ZIZEK, S. Bem-vindo..., op. cit., p. 39. 
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provisório. Novas tecnologias alteram nossa vida dia a dia. As tradições do passado 

não podem ser recuperadas. Ao mesmo tempo não sabemos o que o futuro nos trará. 

Somos forçados a viver como se fossemos livres”.130 

O imaginário urbano e as memórias traumáticas têm um papel-chave na 

transformação da experiência de espaço e tempo, que nos conduzem muito além do 

legado da modernidade e do colonialismo. Nessa chave, a memória é compreendida 

como um fenômeno cultural e político que tem na cultura modernista uma tônica 

dominante que Huyssen chamou de “futuros presentes”, e que a partir dos anos 1980 

se deslocou para “passados presentes”. Entramos numa era da memória e da 

reconstrução do passado, contraponto do modernismo.131 

Porém, a disseminação geográfica da cultura é tão ampla quanto é variado o 

discurso da memória, como vimos, desde a mobilização até a criação de esferas 

públicas de memória real contra políticas de esquecimento promovidas pelos regimes 

ditatoriais, seja através de reconciliações nacionais e anistias oficiais, seja através do 

silêncio repressivo.  

Não obstante, observa-se que os debates sobre a memória nacional estão 

sempre imbricados com os efeitos da mídia global: quaisquer que possam ser as 

diferenças e especificidades locais das causas, elas sugerem que a globalização e a 

forte reavaliação do respectivo passado nacional, regional ou local deverão ser 

pensadas juntas. Isso traz a dúvida de se as culturas de memória contemporânea, em 

geral, podem ser lidas como formações reativas como mecanismos e lugares-comuns 

de traumas históricos e práticas de memória nacional, e nos faz pensar sobre o 

tratamento dessas memórias alinhado com essa tendência, se realmente se inserem 

num contexto de revisão do passado em busca de entendimento do presente e de 

pretensas advertências sobre os erros cometidos. 

No Brasil, não foram poucos os efeitos da ditadura na cultura e no 

comportamento, além das perdas irreparáveis, dos traumas e das amnésias sociais 

produzidas, em que o silêncio sobre o período da ditadura reverberou na cidade, os 

esquecimentos advindos do trauma foram ativos, progressivos e programáticos. O 

129 ZIZEK, Slavoj. Primeiro como tragédia e depois como farsa. São Paulo: Boitempo, 2011. 
130 Idem. 
131 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Op. cit., p. 9. 
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silêncio se impôs na educação, na ausência de debates por quase 50 anos após o 

golpe, gerando uma sociedade alienada acerca do período e dando vazão a uma 

“democracia incompleta” que coíbe de forma autoritária e violenta manifestações 

públicas, a uma polícia truculenta que tortura e mata, e à falta de espaços públicos para 

o protesto e para o debate.  

O medo foi instaurado, e sua estética é reproduzida na esfera pública, nas 

grades, nos guichês, que separam o público do privado e até mesmo em praças, onde 

tudo é encarcerado. Esse medo revela que essa medida separatista, que se instaura 

em nome de uma pretensa segurança, também é gerada pelas imensas desigualdades 

que o período de exceção ajudou a construir – um lastro de violências autorizadas e de 

crescente medo. Estamos sob vigilância e sem domínio do espaço para nossas 

reivindicações, e sob o assombro do passado. 

Tem-se o silenciamento sobre fatos de extrema gravidade; para citar alguns 

recentes e emblemáticos: o massacre de Carajás; o extermínio no Carandiru; o 

assassinato de crianças de rua que dormiam na porta da Igreja da Candelária; a 

retirada forçada e autoritária de manifestantes reivindicando direitos; a desapropriação 

de lugares ocupados por pessoas sem-teto; o desaparecimento do pedreiro Amarildo 

nas chamadas unidades de “polícia pacificadora” – dentre outros episódios de violência 

e assassinato - tudo com um aparato de repressão desmedido pela polícia militar, que 

com truculência atuou em episódios de manifestações e protestos legítimos com 

pesada repressão e autoritarismo. A gama de exemplos é bem extensa nesses últimos 

anos da transição para uma democracia muito parcial e canhestra, diga-se de 

passagem, porém não vamos entrar diretamente nessas questões, que são amplas e 

controversas. Busca-se, aqui, apenas registrar os apagamentos simbólicos mais 

recentes, situando-os na esfera da tradição dos esquecimentos e no silenciamento. 

Podemos identificar a raiz desse silenciamento e a dos chamados 

“justiçamentos”, que está também no silenciamento, no apagamento de memórias 

traumáticas; no distanciamento entre administração pública e público; na fragilidade da 

transição para uma democracia que não se completa; na ausência por longos anos de 

políticas da memória e de pensamento crítico, alimentadas por uma educação 

deficiente e alienante; na ausência de lembradores urbanos do período, no silêncio 
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institucionalizado que não lida com contramemórias e, sim, segue a tendência 

historicizante de estabelecer referentes do passado da perspectiva do poder dominante 

de cada época. 

Se recuarmos no tempo, podemos verificar que a historiografia desses 

apagamentos das memórias começa no período da escravidão e nos apagamentos de 

registros, incluindo queima de arquivos. Posteriormente, eles têm no Estado Novo sua 

força motriz, ou seja, a ditadura varguista dos anos 1930, que dialoga diretamente com 

a ditadura civil-militar dos anos 1960, tendo sido uma estrutura do tratamento de 

memórias e da consolidação do controle do Estado sobre mentalidades e, nessa 

esteira, sobre memórias.  

O Estado Novo formatou e atuou intensivamente na construção de memórias 

oficiais, gerando sentimentos de pertencimento ligados aos sentimentos nacionais, 

determinando, inclusive, quais memórias eram passíveis de serem cultivadas e quais 

representações de um passado nacional deveriam ser consolidadas na “invenção” do 

patrimônio nacional, com a importância do patrimônio definidor da identidade urbana – 

como os monumentos, a noção de conservação e a relação entre história e 

contemporaneidade. Tudo isso dentro da ideia de que a cidade não sobrevive sem o 

registro e a preservação de sua memória, representada, por exemplo, por espaços 

edificados ou não edificados que fazem a ligação entre o cidadão e seu lugar no 

mundo. Os lugares de memórias definidos pelas políticas do patrimônio no Brasil são 

lugares de esquecimentos ou passam por uma reformulação cosmética e híbrida que 

não cumpre sua função, além de estabelecer cenografias higienizadoras, desprovidas 

de sentido e com efeitos pífios e muito mais voltados ao espetáculo. Mas ainda que não 

tenhamos uma medida ideal para expor as cicatrizes, é melhor mostrá-las do que 

escondê-las. É a partir da arte, das narrativas, da arqueologia da memória, que 

podemos estabelecer contramemórias e compreender processos, e ainda permear a 

malha simbólica, que está presente, ainda que não seja evidenciada. 
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3.3 Tradição de esquecimentos  
 

Cada época fabrica mentalmente o seu universo, não só com todos os 

materiais de que se dispõe, todos os fatos (verdadeiros ou falsos) que 

herdou ou que acaba de adquirir, mas também com os seus próprios 

dons, a sua engenhosidade específica, os seus talentos, as suas 

qualidades e as suas curiosidades, tudo o que a distingue das épocas 

precedentes. [...] Paralelamente, cada época constrói mentalmente a 

sua representação do passado histórico.132 

 

As políticas de preservação do patrimônio 
As políticas de preservação do patrimônio no Brasil têm uma relação direta com 

processos de tratamento da memória, sobretudo no que tange a memórias oficiais 

nacionais e definição de paradigmas do que deve ser lembrado, monumentalizado, 

musealizado, preservado e cultuado, enquanto signo de memória. Sem entrar nos 

meandros das normativas técnicas, que também são regidas por acordos e tratados 

internacionais, buscamos compreender alguns aspectos que consolidam escolhas e 

que rebatem na forma pela qual o enquadramento simbólico também assegura a 

transmissão de sentidos ou muitas vezes constrói impedimentos.  

Esse enquadramento supõe determinada gestão das representações comuns de 

uma sociedade ou de uma cultura. O entendimento de alguns aspectos da estrutura 

administrativa referente ao tratamento da memória está inserido na questão das 

tradições e na construção de marcos regulatórios, a partir de uma ideia de criação do 

nacional e do pertencimento, que se estruturou e que ainda mantém atrelado ao seu 

cerne alguns paradigmas, mesmo tendo passado por várias reformulações ao longo 

dos anos. 
 

Se quisermos entender como o patrimônio pode estabelecer nexos entre 

a identidade e o lugar, no contexto da sociedade contemporânea, é 

132 FEBVRE, Lucian. O problema da descrença no século XVI: a religião de Rabelais. Paris/Lisboa: 
Éditions Albin Michel/Editorial Início, 1970. p.12. 
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necessário considerar, portanto, como as políticas oficiais de 

preservação articulam as noções de tradição e cultura nacional.133 

 

Foi no Estado Novo (1937-1946) que se consolidou a criação da política de 

preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico nacional, definindo as bases do 

que viria a ser a memória nacional ao relacionar critérios de identidade e de 

preservação, atrelados aos gostos e crenças e à consolidação das regras da 

preservação.134 No entanto, os instrumentos de preservação que nasceram e foram 

formatados numa ditadura deram origem a uma cultura da memória e seus paradigmas 

de construção e preservação na esfera institucional. 
 

A palavra patrimônio está historicamente associada ou à noção do 

sagrado, ou à noção de herança, de memória do indivíduo, de bens de 

família. A idéia de um patrimônio comum a um bem social, definidor de 

sua identidade e enquanto tal merecedor de proteção nasce no final do 

século XVIII, com a visão moderna de história e de cidade (Babelon e 

Chastel, 1994). Se esse patrimônio, que é de todos, deve ser 

preservado, é preciso estabelecer seus limites físicos e conceituais, as 

regras e as leis para que isto aconteça: “foi a idéia de nação que veio 

garantir o estatuto ideológico (do patrimônio), e foi o Estado nacional 

que veio assegurar, através de práticas específicas, a sua preservação 

(...). A noção de patrimônio se inseriu no projeto mais amplo de 

construção de uma identidade nacional, e passou a servir ao processo 

de consolidação dos estados-nação modernos.135 

 

Segundo Márcia Chuva, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN) retrata uma estrutura de consolidação de memórias escolhidas para 

o fortalecimento dos ideais do Estado, com a constituição de um corpo técnico que 

133 LEITE, Rogério Proença. Contra-usos da cidade – Lugares e espaço público na experiência urbana 
contemporânea. Campinas: Unicamp, 2004. 
134 O Estado Novo (1937-1946) consolidou a criação da política de preservação do patrimônio histórico, 
cultural e artístico nacional através do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 
135 FONSECA, Maria Cecília Londres O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 
preservação no Brasil. Rio de Janeiro, UFRJ/Iphan, 2005. 
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engendrou uma rede de alianças, que se ampliava ao entrelaçar redes locais dispersas 

no território, ao exercício cotidiano de suas ações de proteção.136  
 

Os agentes do patrimônio, chamados de “arquitetos da memória” que se 

aparelharam no Estado, buscaram implantar um projeto de nação do 

qual foram artífices e cuja consagração construíram. E voltaram-se para 

questões estéticas e identitárias, sem um amplo debate sobre as 

funções do patrimônio (...). A análise desse período revela como se 

formulou uma prática social de atribuição de valor a objetos e bens 

materiais que se transmutaram simbolicamente em elos de 

identidade.137  

 

A implementação de ações de proteção do patrimônio nacional foi estratégica 

para a ampliação das redes territoriais na formação do Estado e para a construção de 

sentimentos de pertencimento a uma “comunidade nacional imaginada”. Porém, a 

criação desses quadros da memória nacional se afirmou, a partir de lutas de 

representação no seu interior, das quais se impuseram as representações nacionais, de 

acordo com o ideário vigente no período. Nesse contexto de definições de parâmetros 

da preservação do patrimônio, deu-se um embate entre intelectuais e poder na relação 

da construção de um órgão que regulamentasse o patrimônio histórico e cultural, em 

que o poder vigente se imporia de forma determinante. 

Buscou-se compreender essa estrutura por uma perspectiva panorâmica, para 

levantar questões acerca das políticas de tratamento da memória por suas instituições 

oficiais e para pontuar alguns paradigmas que ainda vigoram no entendimento do que é 

memória nacional e do que foi suprimido dessa discussão. Todavia, o tema é denso e 

merece aprofundamento, o que não se dará neste recorte, por não ser o objeto deste 

estudo.  

No entanto, não se pode deixar de referendar que, a partir das normativas e da 

estrutura dos órgãos destinados à conservação da memória nacional e seus 

patrimônios, encontramos o cerne de vários entraves acerca do atraso que o país vive 

136 CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio 
cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 
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no sentido de atualizar seu olhar para o passado e, com esse alinhamento mundial, de 

estabelecer possibilidades de entender as esferas da barbárie como elemento de 

cultura que também necessita ser revelado e que, geralmente, é relegado ao 

apagamento.  

Nas políticas do patrimônio, as memórias e seus referentes são selecionados de 

acordo com um passado que se quer construir, e os esquecimentos também o são. Por 

exemplo, os lugares de barbárie do período colonial não foram mantidos em sua 

essência e, sim, passaram da preservação pelo valor estético e muitos são dados ao 

espetáculo a uma cenografia de um passado idealizado. E essa tradição foi sendo 

construída no apagamento do que não interessava registrar e que foi preponderante 

para solidificar políticas de deslocamentos, como no caso das práticas higienistas e da 

heroização e construção de mitos, que muitas vezes representaram o que de pior 

houve no país, como no caso dos Bandeirantes, dos algozes, dos ditadores e facínoras 

que ainda estão presentes na memória da cidade, a partir de uma política que os 

elegeu como símbolos de outrora, de um passado farsesco e permeado por memórias 

produzidas para validação do poder. 

O processo de ativação de memória, implícito na ação de preservação do 

patrimônio cultural, correspondeu a programar o esquecimento, a controlar o que se 

considera de fato relevante e que, portanto, interessava manter vivo como elemento 

depositário de valor cultural, ainda que esses agentes tenham garantido um segmento 

estético e uma identidade nacional, e tenham contribuído com a preservação de estilos 

que estavam destinados ao desaparecimento. Contudo, essas escolhas também se 

inseriram no apagamento de traços, memórias e culturas. Ainda que a arquitetura 

carregue, em sua materialidade, a memória das ideias, das práticas sociais e os 

sistemas de representação dos indivíduos que ali convivem, ainda assim não é possível 

manter a memória materializada na produção cultural sem discernir diferenças, sem 

selecionar o que é significativo ou à custa de se pretender paralisar o tempo, impedir o 

seu transcurso natural, que comporta mudanças e deve incluir os vários segmentos 

sociais, em suas diversas formas de vida e de organização, modos de morar etc. 

137 Idem.  
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No período de formatação das bases da preservação do patrimônio brasileiro, as 

tradições foram em grande parte criadas de acordo com os valores da época e 

seguiram progressivamente uma tendência globalizada de um patrimônio cosmético e 

cenográfico que, muitas vezes, criou cenários destituídos de memórias coletivas. Na 

tradição de esquecimentos, tanto as memórias traumáticas quanto as culturas 

populares foram silenciadas, embora atualmente haja um segmento que busca ampliar 

a questão, com o patrimônio imaterial, que somente ocorre na década de 1980, após a 

abertura política. No entanto, a raiz do pensamento dominante permanece formatada 

em longa duração: 
 

Ser obrigado a esquecer – na construção do presente nacional – não é 

uma questão de memória histórica; é a construção de um discurso sobre 

a sociedade que desempenha a totalização problemática sobre a 

vontade nacional. Aquele tempo estranho – esquecer para lembrar – é 

um lugar de “identificação parcial” inscrita no plebiscito diário que 

representa o discurso performativo do povo.138 

 

A sistemática da preservação do patrimônio no Brasil e seu ordenamento social e 

normativo foram estruturas que se estabeleceram de acordo com padrões e valores ao 

longo de sua trajetória e que, embora tenham sofrido transformações, elas não foram 

suficientes para mudar de forma consistente e necessária a dinâmica da preservação. 

Valores e critérios ultrapassados ficaram determinados por uma tradição consolidada 

que os transformou em cânones. A estrutura do principal órgão de preservação do 

patrimônio, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), tem sua 

primeira formulação oficial em 1937, iniciando o estabelecimento de conceitos e 

diretrizes para o tratamento da memória através da cultura material.  

As políticas do patrimônio destacam-se justamente pela pretensão de reconstituir 

os nexos constitutivos da tradição para a vida em uma sociedade nacional. Nesse 

sentido, havia também ali uma pretensão relacionada à vida social, quando foram 

138 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Op. cit., p. 226. 
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selecionados e destacados certos bens culturais que seriam representativos de uma 

tradição nacional capaz de manter os vínculos comunitários da vida em sociedade.  

Se o patrimônio cumpre ou não essa tarefa é uma questão central para se 

compreender as relações de tradição e lugar numa sociedade. Portanto, a partir da 

ideia de pertencimento nacional é que se estabelecem as “raízes da preservação do 

patrimônio”, considerando-se que as demandas de pertencimento reclamam formas 

diferenciadas de participar da vida em sociedade, com a configuração do amplo 

espectro cultural que representa sentidos na sociedade contemporânea. Isso se dá 

através dos descaminhos da chamada “cartografia do poder”, ou seja, das escolhas que 

validaram os valores e que determinaram os lugares de acordo com a importância a 

eles atribuída e não de acordo com seus nexos e singularidades das representações e 

práticas dos que neles transitam e interagem.  

O Instituto do Patrimônio, em suas várias fases (SPHAN; IPHAN; IBPC),139 foi o 

organismo que fundamentou e normatizou os critérios da preservação do patrimônio do 

Brasil na esfera federal e que influenciou a criação de outros organismos. É também 

considerado o principal instrumento dos discursos produzidos acerca das 

representações e do tratamento das memórias em sua materialidade, pelo viés das 

práticas de preservação.  

Foram analisados alguns aspectos do funcionamento dessa estrutura, buscando 

compreender os cânones oficiais e os mecanismos que elegeram – em cada período, 

de acordo com premissas e valores dominantes – o que era memorável e “digno” de ser 

mantido como referência do passado. Consideraram-se a orientação e a prática da 

dinâmica de preservação, em seus critérios fundantes, como os Livros de Tombo, 

passando pela sistemática dos processos de memória. Esses critérios estão permeados 

por valores de ordem material, simbólica e política e, sobretudo, econômica, e revelam 

os ideários da preservação em função da carga simbólica da própria ideia de 

patrimônio, embutidos que estão no discurso oficial. Apresentam questões conflitantes 

139 A designação do órgão preservacionista federal passou pelas seguintes alterações: SPHAN – Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de 1937 a 1946; DPHAN – Departamento do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional de 1946 a 1970; PHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional de 1970 a 1979; SPHAN – Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de 1979 a 
1990; IBCP – Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural de 1990 a 1994; IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional desde 1994. 
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ao longo da história do próprio instituto, acerca da definição de valores: histórico, 

artístico, nacional, excepcional, e conceitos. Esses critérios foram, a priori, competência 

exclusiva do órgão oficial da atribuição de valores aos bens, e consolidaram a 

formatação dos processos de preservação da memória material e, posteriormente, 

imaterial, estando diretamente relacionados às construções identitárias do que foi 

classificado como legítima representação nacional.  

Percebe-se, nesse contexto, que os períodos de maior controle do Estado, como 

as ditaduras civil e militar, ocorridas nas décadas de 1930 e 1960, sobretudo no Estado 

Novo, contribuíram decisivamente para direcionamentos e redirecionamentos, e até 

mesmo engessamento de valores, do que se consolidou como memória nacional. Foi 

no momento da criação do órgão que o alinhamento com os ideais estadonovistas criou 

os cânones da preservação. Nessa escolha de significantes da memória, houve sempre 

tendências para validar as memórias que estavam em acordo com as políticas e 

governos de cada época. Esses momentos que foram permeados por valores também 

revelaram um imaginário muito além do arcabouço científico de cada época e dos 

discursos dominantes, tanto pela valoração de questões referentes a uma construção 

do nacional, ideologizada e ideologizante, quanto por aspectos das projeções do que se 

buscou representar como legítimo e definidor de origens e pertencimentos. 

Considera-se que os critérios de formatação desse instituto também suscitam 

múltiplas lacunas e inconsistências em suas práticas, no decorrer de sua história oficial, 

e também modificações em seus paradigmas. Esses períodos são marcados por 

redefinições e também por embates entre técnicos. Na tentativa de compreender 

aspectos da conformação das realidades construídas, refletidas no tratamento dessas 

práticas de preservação, percebe-se que as ideologias permearam a práxis e a 

estrutura do pensamento e da construção social do instituto, como também de seus 

agentes, das relações de classe e das dimensões simbólicas. Isso está presente na 

própria estrutura e nos embates que ocorreram na história do instituto. Esses fatores 

estão relacionados aos processos de dominação e, consequentemente, de privilégios 

advindos de situações políticas e econômicas que figuram na sua formatação.140 

140 Somente com o processo de redemocratização do poder político após 21 anos de ditadura militar, por 
volta de 1985, é que foram criados novos espaços e perspectivas no tratamento de memórias pelos 
órgãos do patrimônio. Principalmente com a emergência de novos atores coletivos, com o novo 
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Percebe-se que o que predominou, no Brasil foi uma mentalidade positivista e 

autoritária, desde quando a legislação que criou o SPHAN restringira o conceito de 

monumentos arquitetônicos às obras de arte erudita associadas ao passado 

arquitetônico de interesse das elites. Vinculadas às obras de “pedra e cal”, lei e 

conceituação estiveram vigentes no Estado Novo, nos tempos populistas e até o final 

da ditadura militar. 

O Instituto ficou engessado em seus documentos inaugurais, e as modificações 

foram muito pequenas e sempre alinhavadas aos interesses de governos. Não houve 

uma ruptura e nem diálogos sociais. Entendemos como “documentos inaugurais” a 

fundação do instituto de preservação, o corpus documental e a tradição que se 

estabeleceu e que em muitos momentos petrificou questões que deveriam ser 

repensadas, por terem ficado ancoradas numa tradição que se criou. Como “tradição” 

entendem-se as práticas reguladas por códigos que visam inculcar valores e normas de 

comportamento através da repetição, o que implica automaticamente uma continuidade 

em relação ao passado.  

A preservação do patrimônio no Brasil, enquanto instituição política, produziu 

sentidos e ordenamentos, para justificar suas escolhas. Pela compreensão do sistema 

simbólico, foi possível alcançar o núcleo de uma estrutura que se revelou falha e ainda 

necessita de profundo revisionismo de sua trajetória e de atualizações em sua política. 

Por meio de um percurso documental pelos cânones do instituto em suas várias fases, 

pode-se compreender a dinâmica de uma estrutura que formou e conformou valores e 

que, embora tenha sofrido alterações ao longo de sua história, necessita ainda um olhar 

atento e perscrutador para sua trajetória, com crítica e discernimento, para que a 

questão da preservação seja tratada com a devida sensibilidade e apuro que merece, 

ainda que tensões sociais e forças de mercado predominem em suas prerrogativas e 

definam suas políticas.  

Esse percurso pela estrutura do organismo do patrimônio também possibilitou a 

percepção do jogo de forças e, consequentemente, de memórias, que criaram essas 

protagonismo dos movimentos populares, na cena política, associações e entidades organizacionais 
reivindicam uma melhor qualidade de vida traduzida na defesa do meio ambiente natural e cultural. Cf.: 
ORIÁ, Ricardo. Memória e ensino de história. In: BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico em sala 
de aula. São Paulo: Contexto, 1997. 
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regras para a preservação dos tombamentos e das produções simbólicas, tratados 

como um teatro do social. Essas representações eleitas por fases arquitetônicas e 

voltadas aos interesses dominantes, por sua vez, revelaram critérios estéticos e 

campos de dominação que ainda se fazem presentes pelo viés da tradição. Essa 

estrutura ficou ancorada nos costumes e na formulação da história da construção do 

aparato jurídico e burocrático do Brasil, a qual revela raízes de uma tradição 

patrimonialista nas relações do poder.  

Ao se pensar nessas tradições de uma sociedade que valida as esferas do poder 

a partir da cultura material, desconsiderando outras vertentes, percebe-se que a longa 

duração das bases administrativas foi um caminho para compreender as cisões entre 

pensamento e práxis, e também para pensar na forma como o Brasil tem se 

fragmentado em ações que poderiam ter uma força e que acabaram pulverizadas pelo 

funcionamento de instituições que ainda se estruturam em tradições e diretrizes 

ultrapassadas e insuficientes para um tratamento adequado e uma reformulação 

dessas bases. A análise nos conduziu a uma interpretação sobre como a tradição se 

consolidou, criando primeiro uma fissura entre a concepção do que é patrimônio e a 

ação de tombamento e preservação que desencadeou uma separação de campos de 

força, já em seus primórdios, e que acompanha toda a trajetória do instituto, como 

estigma dessa administração, revelando os descompassos entre o pensamento e a 

práxis do ordenamento do instituto.  

Outra questão que se revela diz respeito às tensões sociais geradas na 

burocracia e no comando do instituto, principalmente entre intelectuais e burocratas, 

que muitas vezes foram direcionadas para interesses pessoais e resoluções de 

situações que transcendiam o interesse político. No viés de uma tradição, nota-se o 

embate entre seus agentes e também uma permanente tensão entre forças que 

chegam a disputas entre campos disciplinares, para que os vencedores elegessem 

seus critérios e suas escolhas. Sem entrar nos meandros desses impasses ao longo da 

história do instituto, o que nos interessa apontar é que o órgão de preservação do 

patrimônio não se atualizou e não se modificou a contento, preservando uma política 

que ainda visava a manutenção de um passado fabricado de acordo com os interesses 

que legitimaram a sua fundação. E que, por esse motivo, não se dedicou a conservar 
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outras histórias, a preservar culturas numa diversidade significativa, e simplesmente 

solapou as referências nacionais as memórias das barbáries. 

Percebe-se nesse descompasso entre o que é memorável uma imensa lacuna 

entre teoria e prática na trajetória do instituto, que inaugura em sua formação essa 

fratura e que irá reverberar ao longo de toda sua trajetória. Na questão da prática de 

suas políticas, constatou-se a trajetória dessas escolhas que revelaram as formas 

diferenciadas com que a sociedade brasileira definiu e consagrou o valor cultural de 

seus bens.  

Na tradição das memórias preservadas, é possível verificar também uma 

tradição de esquecimentos. O patrimônio cultural de um povo é a referência identitária e 

o passado conservado em suas histórias e memórias, e o que se busca preservar são 

as representações de outros tempos, a salvaguarda de valores etc. Portanto, os órgãos 

de preservação desse passado também revelam muito pelo que não quiseram 

preservar.  Nessas lacunas, é possível compreender o discurso oficial e também as 

exclusões que, quase sempre, revelam os grupos dominantes e suas escolhas, 

crenças, preferências, determinações e, consequentemente, memórias.  

Desde a criação do Instituto de preservação do patrimônio até o presente, o 

Brasil olha para o passado e o reconstrói sistematicamente, mudando seus paradigmas 

de acordo com as demandas, escolhas e princípios que valoram uma história nacional 

glorificada em feitos e estratificada em camadas sociais. No entanto, não há 

possibilidades de entendimento do tratamento das culturas dominadas simplesmente 

por que elas se apagam. Da formação desse passado até os dias atuais, se olharmos 

para a trajetória da preservação do patrimônio no Brasil, temos questões que surgem 

muito mais das lacunas do que da formação de uma cultura e do trato com o objeto 

público e sua memória e história.  

Nessa esteira, podemos entender também a dinâmica pública no diálogo entre a 

intelectualidade e os determinismos governamentais e as utopias que desaparecem. 

Olhar para os órgãos de preservação no Brasil e o seu arcabouço político-jurídico e, 

sobretudo, burocrático é também olhar para o passado buscando entender uma 

trajetória que revela os deslizes históricos e a construção de justificativas para as 

escolhas, de acordo com as convenções de cada período.  
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Na chave dessa construção, Pierre Bourdieu141 permite um caminho para pensar 

as chamadas “estruturas estruturantes” do processo, que desencadeou uma sistemática 

de preservação no país, que, por sua vez, escolhe ainda o que deve subsistir do 

passado, através de seus institutos de preservação, com base em uma utopia reversa e 

em ideais que nem sempre condizem com as realidades.142  

O aprofundamento por essas veredas da política e das ideologias criaram a ideia 

de patrimônio no Brasil e, ao longo das décadas, vem sendo formatado (e por vezes 

deformado) por interesses que divergem do respeito à memória dos que sucumbiram 

aos domínios desses interesses. Podemos distinguir as orientações que lidam com o 

sistema de fatos e de representações da cultura, na esteira da teoria de Bourdieu, 

chamadas de violências simbólicas. Nesse contexto, a cultura é lida como um 

instrumento do poder e de legitimação da ordem vigente. Como vimos, os sistemas 

econômicos e políticos estão interligados aos sistemas simbólicos. Nessa conjuntura, a 

construção social da realidade ocorre na forma de agentes sociais, que por sua vez 

criam as tradições.  

A criação do SPHAN foi destinada à salvaguarda da “memória nacional”, o que, 

segundo Sérgio Miceli, foi um “passo decisivo da intervenção governamental no campo 

da cultura e o lance acertado de um regime autoritário empenhado em construir uma 

identidade nacional iluminista”.143  

Foi nesse contexto que o Instituto surgiu, arrolado à imagem e semelhança dos 

grandes feitos, obras e personagens do passado. É fato inconteste que a política do 

patrimônio nasceu ostentando uma marca classista, legitimadora da classe dirigente, de 

seus gostos e tesouros, em detrimento de memórias ditas populares. Ainda que 

tenhamos tido a marca de Mário de Andrade e de outros intelectuais da época, que 

141 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
142 Pierre Bourdieu (1930-1922), em sua discussão sociológica, centralizou-se, ao longo de sua obra na 
tarefa de desvendar os mecanismos da reprodução social que legitimam as diversas formas de 
dominação. Para empreender esta tarefa, Bourdieu desenvolveu conceitos específicos, retirando os 
fatores econômicos do epicentro das análises da sociedade, a partir de um conceito concebido por ele 
como violência simbólica, no qual advoga acerca da não arbitrariedade da produção simbólica na vida 
social, advertindo para o caráter efetivamente legitimador das forças dominantes, que expressam por 
meio delas seus gostos de classe e estilos de vida, gerando o que ele pretende ser uma distinção social. 
143 Quando um grupo de intelectuais e políticos, a partir do barroco, estabelece uma política cultural de 
construção de uma identidade nacional e, por sua vez, começa a definir os critérios de uma “memória 
nacional” (MICELI, Sérgio. SPHAN: refrigério da cultura oficial. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Rio de Janeiro, n. 22, 1987). 

                                                 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Domina%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_simb%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gostos_de_classe&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estilos_de_vida&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Distin%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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inseriram a cultura popular como pesquisa, a política se imprimiu fortemente na tradição 

dos representantes de uma memória e do capital simbólico, que se revelou tanto na 

escolha pelo monumental quanto no gosto pela ostentação da riqueza, que se convertia 

paulatinamente no testemunho de estilos e nas justificativas de projetos de restauro, e 

nas práticas de tombamentos do que era considerado valioso por aquele grupo. É 

preciso levar em conta que a França e a cultura eram o ideal de cópia do Brasil do 

começo do século XX.  

Os funcionários do Estado Novo eram também uma base de apoio alargada para 

Getúlio Vargas. A diversificação desse Estado é, simultaneamente, a capacidade de 

conciliar o lugar da prática política e a garantia do controle da produção. Sérgio Miceli144 

analisa que, para os escritores funcionários, separava-se a obra da ação. A estabilidade 

pelo serviço público tinha como custo a ideia de um baixo nível de discussão política, 

fazendo-se uma dissociação acerca da cultura.  

O tema da reconstrução da ideia de nação no Estado Novo foi definidor para as 

políticas do patrimônio: a ideia de nação construída estava fechada para a diversidade 

social, o que promoveu um conjunto de reformas e de formas de representação. A ideia 

de passado com que o SPHAN lidava se alinhava com a ideia estadonovista de fabricar 

esse passado, delineando-se o que se entendia por nacional e que a ele atribuía os 

seus valores. E o SPHAN irá definir o passado e classificar e consagrar seus bens, 

como a formação e o desenvolvimento das artes plásticas no Brasil, assim como 

estudos de materiais da arqueologia brasileira, etnografia, arte popular, artes aplicadas 

e monumentos vinculados à história. Esses critérios foram formulados por Mário de 

Andrade na criação e na delimitação de quatro livros tombo – criados pela Lei nº 

25/1937. Nesse momento, consolida-se um discurso legitimador para a civilização 

material do Brasil, como um catalogador de lugares de memória, a partir da cultura 

material. E o SPHAN é o produtor legítimo e enunciador autorizado e reconhecido, 

desde as linhas editoriais até toda a cronologia das políticas públicas.  

A partir das políticas e das imposições para a criação de um novo órgão, as 

heranças da sociedade brasileira nas décadas de 1930/40/50 e 60, o órgão impôs, a 

despeito de suas fragilidades, posturas e visões classistas. Solapou parte da memória 

144 MICELI, Sérgio. SPHAN..., op. cit. 
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do trauma, principalmente nas esferas de seu surgimento, que ainda necessitam de 

releituras.  

O veículo, criado sem o viés político explícito com relação ao governo, visava 

uma política mais ampla. Em geral, não havia compromisso com as classes populares 

e, sim, com as elites e com as políticas classicistas – tanto do presente quanto do 

passado “reconstruído” através dos valores de uma elite branca e europeia. A política 

enlaçava homens que atribuíam a essas questões as áreas técnicas e administrativas 

que as classificavam. Notamos grandes descompassos, tanto na forma técnica quanto 

no acadêmico acervo do tratamento técnico.  

A estrutura foi sendo desestruturada. Os lugares de construção da memória são 

tangenciados por forças que não condizem com as reais estruturas brasileiras nem com 

a própria época de sua criação. O IPHAN nasceu como uma grande ideologia do 

Estado Novo, como um eixo de interpretação da cultura brasileira. Embora em sua 

trajetória a ideologia da instituição tenha espelhado padrões de governos que, muitas 

vezes, conflitaram entre si, a ideologia instituída e a noção de cultura implantada 

através do órgão revela a dimensão a-histórica da cultura brasileira. No período de 

fixação da ideologia getuliana, o Brasil é visto enquanto unidade. Havia uma dimensão 

do estado que forçava a ideia do nacional, nas significações coletivas e simbólicas do 

Estado Novo. A construção de uma ideia de passado para o período colonial do ponto 

de vista do colonialismo nos revela que não éramos nacionais e, sim, colonizados.  

Existia um argumento de demanda que balizou as ações do órgão nas décadas 

de 1970 e 1980. Porém, os valores basilares das cinco décadas do patrimônio 

persistem nos núcleos históricos e na descrição da legitimidade, para definir os 

suportes patrimoniais. A excepcionalidade como ponto de referência e como indício da 

monumentalidade e os critérios de originalidade tem na matriz histórica da arte a ideia 

de que o patrimônio deve ser representativo e exemplar, porém não na exceção, mas 

na pluralidade.  

Outra questão que rebate sobre a tradição e a memória está na revisão do 

nacional – a ideia de unidade perde espaço e volta-se ao fragmento, e o interesse se 

difunde. A discussão do nacional não é mais a única instância para definir o patrimônio. 



112 
 

O nacional como colapso não é visto em suas instâncias, mas nos critérios a serem 

discutidos.145 

Percebe-se que a formatação do IPHAN tem dois grandes momentos: nasce em 

uma ditadura e se reformula em outra. A questão dos núcleos históricos nos ajuda a 

perceber que o patrimônio não é mais uma vida de história como núcleo social. 

O patrimônio é político todo o tempo, um campo de tensões. Segundo Rogério 

Proença Leite,146 são as formas cotidianas de apropriação política dos lugares que 

publicizam e politizam as diferenças, atribuindo sentidos e qualificando os espaços da 

cidade como públicos. O autor analisa a legitimidade dos lugares das criações culturais 

que surgem dos espaços públicos como movimentos que carregam os sentidos 

históricos de uma cidade.  

Portanto, uma das questões do patrimônio consiste em recuperar e preservar os 

lugares de sentido que se ancoram no vínculo de pertencimento dos habitantes de um 

lugar, evitando-se a apropriação mercadológica desses espaços, que transformam as 

redes de relações em fragmentos voltados à acumulação. Dissociam-se questões que 

diferenciam as noções de pertencimento e de mercadoria. As experiências de 

intervenção voltadas à lógica da memória nacional sempre estiveram ancoradas em 

políticas culturais centralizadas pelo Estado e se apoiaram em uma concepção do 

patrimônio como lugar político (para a construção da ideia de nação), articulando uma 

concepção de espaço público e de cidadania baseada na noção de nacionalidade.  

Em ambos os casos, a tradição é equitativamente interpretada a partir de certos 

realces e valorações. O tipo de sociabilidade pública que neles pode se desenvolver 

sugere diferentes concepções em torno da noção de espaço público, inclusive, e essas 

ações são realizadas com endosso dos órgãos políticos. Portanto, há uma obrigação de 

reposicionar esses órgãos que são políticos. As políticas do patrimônio têm de garantir 

vozes: as falas múltiplas, as pluralidades e as vozes dissonantes, bem como as 

145 O patrimônio precisa estabelecer uma relação dialógica com os indivíduos e com a sociedade, suscita 
questões, interroga, problematiza e é a todo tempo interrogado, problematizado, ou mesmo em silêncio, 
imóvel, produz significados e ressignificados. Como “é bom para agir”, o patrimônio torna-se importante 
para aqueles que até então não possuíam espaço de inscrição de sua fala, de suas memórias. Negros, 
imigrantes, gays, moradores de favelas vão aos poucos percebendo o patrimônio como instrumento de 
luta por reconhecimento e pelo direito à memória. Muitos movimentos sociais têm desenvolvido práticas 
diferenciadas e destinadas a construir sua memória, preservando registros cheios de significado do ponto 
de vista de sua identidade social e cultural. 

                                                 



113 
 

referentes aos esquecimentos e memórias políticas, alijadas de construções 

ideológicas. 

No entanto, a cultura da memória ainda está engessada nas bases dessa visão, 

que predomina no instituto do patrimônio e que não se atualizou e que pouco dialoga 

com outras esferas da memória. Dessa maneira, o elemento político está presente no 

trabalho de memória e preservação, em todos os seus segmentos, do arquivo, da 

seleção à conservação, do acesso aos critérios de preservação e interpretação de 

fontes. A cultura, como arquivo e memória, devido ao viés crítico e revolucionário de 

seu modo de leitura, não deixa a sociedade e sua história se cristalizarem em museus e 

parques temáticos, sendo o viés conservador da cultura como mercadoria que o faz.  

Se na era moderna as nações erigiam monumentos e comemoravam a pátria 

através deles, agora as sociedades articulam suas memórias em arquivos utilizados 

como argumentos. Ainda podemos ampliar as fontes para além do registro positivista da 

historiografia em diálogo com a memória, através da história oral, das imagens, da arte 

e da relação da memória com seus locais. Partimos dessas premissas para pensar o 

tratamento das memórias traumáticas e dos silenciamentos a partir do tratamento da 

memória da ditadura militar. Verificando que as políticas do patrimônio a partir de suas 

bases pouco ou quase nada dialogam com essas esferas da memória. 

O entendimento dessas esferas de poder, que criaram as formatações de 

lembranças autorizadas, rebate por todo território nacional. No caso da cidade de São 

Paulo, isso é reforçado pelas ideologias dominantes e da indústria cultural, na produção 

de memórias relacionada à preservação do patrimônio, que oferece elementos para 

comparar a história oficial com as histórias do cotidiano. Dessa forma, adentra-se a um 

universo cultural mais amplo, comparando as dissonâncias entre as histórias oficiais e 

os lugares de memória. Estes, por sua vez, possibilitam o entendimento do passado e 

suas redes e tramas, que cindiram o espaço público originando a separação das 

culturas por meio de uma hierarquização entre memórias de grupos dominantes e 

ações de resistências paralisantes. Estes são resultados de traumas que se inserem na 

própria história dos movimentos contrários, como no caso das revoltas operárias e 

estudantis, que merecem um olhar atento, pontual e, sobretudo, realista – e uma 

146 LEITE, Rogério Proença. Contra-usos da cidade..., op. cit. 
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perfeita consonância entre a política e a sociedade, que quase sempre estão em 

descompasso.  

Lewis Munford147 se refere à cidade como um mundo que ao mesmo tempo 

encerra um mundo. As formas e funções da cidade e das finalidades que dela emergem 

relacionam futuro e passado na questão cíclica do devir e do espelhamento. Para 

lançar novos alicerces para a vida urbana é preciso compreender a natureza histórica 

da cidade e distinguir entre as suas funções originais, aquelas que delas emergiram e 

aquelas que podem ser ainda invocadas. Temos de ter uma consciência sobre o 

passado das cidades para que tenhamos uma visão abrangente sobre as formas que 

nos controlaram, pois o desenvolvimento do homem também perpassa pelo que foi 

configurado e moldado pela cidade. 

A relação entre memória, cidade, identidade e patrimônio cultural revela os 

processos de permanência e ruptura em relação ao passado, sendo a cidade vista 

como um arquivo dos acontecimentos. As possibilidades de leituras do período através 

dos lugares de memória têm a força da arte, que consegue se inserir na malha 

simbólica.  

No entanto, no campo de disputas políticas, poder e resistência não se 

relacionam; os movimentos sociais que desenvolvem práticas diferenciadas preservam 

os registros carregados de significados do ponto de vista de sua identidade social e 

cultural de forma independente e como resistência, tratando-se também de um campo 

de tensões. 

A compreensão dos processos de luta pela memória está além dos documentos 

oficiais, pois se insere na disputa sobre a significação dos espaços e lugares que, por 

sua vez, criam demandas e conflitos pela demarcação pública desses territórios da 

memória excluída.  

Na tradição, constatou-se que a política cultural que orientou a preservação de 

documentos de memória no Brasil, ao tentar escolher somente alguns tipos de registros 

e acervos, carregando nas tintas de seus significados o fator de unidade nacional, 

atuou, na verdade, como uma ação de solvência das contradições reais e retirou da 

memória o significado de luta social que ela possui. A preocupação em consagrar um 

147 Cf. MUNFORD, Lewis. A cidade na história..., op. cit., p. 11. 
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patrimônio que acentuava apenas a presença do Estado, das instituições estabelecidas 

e de uma classe social dirigente apagou marcas importantes do cotidiano e da 

experiência social vivenciada por grandes contingentes da população. Estes ficaram 

alijados da reflexão para constituir em cultura suas experiências sociais em diferentes 

temporalidades.  

Tal orientação terminou por corporificar uma concepção e uma forma de praticar 

a preservação como “uma única possível”, sempre com o caráter institucional e oficial 

como elemento definidor. Se vivemos em uma sociedade que exclui, domina, oprime e 

oculta os conflitos e as diferenças sob a ideologia e o valor das identidades e da 

unidade do homogêneo e do único, então o direito à memória se torna uma 

reivindicação para fazer surgir a diversidade, a diferença, o múltiplo, as muitas 

memórias e as outras histórias que queremos contribuir para construir.  

É sempre bom insistir sobre a diversidade e a multiplicidade, uma vez que 

significa reconhecer que, como qualquer experiência humana, idealmente a memória 

deve ser também um campo minado pelas lutas sociais; um campo de luta política, de 

verdades que se batem, no qual esforços de ocultação e de clarificação estão 

presentes na luta entre sujeitos históricos diversos que produzem diferentes versões, 

interpretações, valores e práticas culturais. 

Em tempos de revisionismo, as cidades brasileiras ainda são túmulos desse 

período da ditadura – embora haja um ou outro manifesto e iniciativas –, ainda são 

territórios despolitizados e sem lembradores ou mecanismos de ressignificação. O 

espaço público tem apagado suas marcas, suas memórias indesejáveis. Quase não há 

memória nas cidades de um período que deixou tantas feridas e calou até seus muros e 

pedras. Não temos a liberdade de olhar para o passado porque o passado não se 

instala, o não lugar é o esquecimento contemporâneo. No grande cenário que o 

patrimônio transformou, lugares onde a memória deveria conduzir à reflexão são 

destituídos de sentidos. Porém, no momento em que se reivindica uma revisão desse 

passado, há que se ter cuidado para que não se incida em espetáculo, o que seria tão 

negativo quanto o esquecimento, para que esses espaços não se transformem em 

produtos.  
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Em relação à memória da ditadura militar e suas marcas na cidade, supomos 

que essa ausência pode ser a raiz da aceitação passiva de grande parte da sociedade, 

via senso comum, dos aparatos de controle social do Estado, que ainda atuam de 

forma autoritária e truculenta, como na ditadura, e ainda justificam e cometem crimes 

impunemente. Não podemos deixar de considerar que essa violência e controle 

também incidem sobre o urbano de vários modos, como nos processos urbanísticos 

que privilegiam o “embelezamento urbano” e ações fascistas, como o embelezamento 

dos espaços – “gentrification”148 –, que nada mais são do que uma continuação das 

políticas higienistas, em detrimento do uso social do espaço, a exemplo da sistemática 

exclusão de pessoas de áreas de tombamento. A cultura contemporânea da memória 

ainda busca por legitimidade política, que se revela na forma como se lida com o 

passado.  

Questionando-se as diversas facetas da legitimação da memória urbana e 

interrogando-se seus suportes, nesse país percebe-se que no espaço público ainda 

reina essa mentalidade do deslocamento dos “indesejados”, das políticas higienistas e 

da crescente produção de “espaços de espetáculo”. O entendimento do “local da 

cultura”, sob a perspectiva dos deslocamentos e desenraizamentos, remete a uma 

reconstrução identitária.  

Acerca dessa questão, Ulpiano B. Menezes, inversamente, analisa que o objeto 

público – mesmo um dos mais públicos, como o monumento – pode também ser 

apropriado nos termos mais personalizados possíveis. Aliás, o exame do que vem 

ocorrendo com o monumento e, mais ainda, com o chamado antimonumento, revela 

traços significativos de uma privatização da memória social.149 

  A memória da cidade e a memória presente na cidade são atingidas por essas 

148 Refere-se ao embelezamento urbano e, consequentemente, ao deslocamento social que promove, 
removendo camadas sociais de centros urbanos e visando uma cosmética urbana – higienista e cruel. O 
termo é derivado de um neologismo criado pela socióloga britânica Ruth Glass, em 1963, em um artigo 
em que falava sobre as mudanças urbanas em Londres (Inglaterra). Ela se referia ao “aburguesamento” 
do centro da cidade, usando o termo irônico “gentry”, que pode ser traduzido como “bem-nascido”, como 
consequência da ocupação de bairros operários pela classe média e alta londrina. 
149 MENESES, Ulpiano Bezerra de. Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público. 
Seminário Internacional sobre Arquivos Pessoais, Rio/São Paulo, CPDOC/FGV–IEB/USP, 1997. 
Disponível em: 
<http://www.marilia.unesp.br/Home/Pesquisa/cultgen/Documentos/memoria_cultura_material_ulpiano_me
neses.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2011. 
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questões da privatização da memória social e, com isso, não há espaço para as 

memórias indesejadas. Dentro desse recorte, verificamos também que, a respeito das 

memórias sociais, ainda não há um consenso oficial sobre a memória da ditadura militar 

no Brasil, reflexo de um continuum de ações do cerceamento da liberdade, da ausência 

do pensamento crítico, entre outros problemas, que rebatem também nas questões da 

expressão e do patrimônio. Consideramos que a ausência de uma política para o 

tratamento de memórias da ditadura militar no Brasil abrange intensamente as tensões 

sociais e o espaço público e seus usos artísticos e, consequentemente, a garantia de 

liberdades dos cidadãos. 

Formas distintas de registros caracterizam as disputas acerca da memória da 

ditadura brasileira, como, por exemplo, a memória dos militares e a dos opositores do 

regime militar. O movimento de construção da memória ocorre desvinculado dos órgãos 

da preservação, através de diversas associações, como grupos de anistiados, fóruns de 

reparação, grupos de ex-presos políticos que ampliam seus acervos documentais, que 

permitem o acesso aos documentos do período. Enfim, um conjunto de registros sobre 

o período da ditadura brasileira apresenta-se em forma de disputas na sociedade, de 

lutas entre os antigos militantes, ou entre os ex-militantes com os seus torturadores, 

sem qualquer diálogo com as políticas do patrimônio. 

No entanto, são esses registros, essas disputas que nos auxiliam na 

compreensão de como vem sendo construída a política de preservação da memória da 

ditadura brasileira, de como cada grupo entra em disputa por esta memória e de como 

ela está sendo negociada na sociedade e com o poder público.150 

O objetivo da preservação da memória política da ditadura militar do Brasil deve 

ser, primeiramente, a de superação do trauma que ainda aflige indivíduos e grupos 

afetados pelas atrocidades do estado ditatorial. Um passo importante para essa 

superação é a reparação moral e jurídica. 

Embora o Estado se comporte como definidor do que pode e deve ser 

preservado, como vimos, irrompem na sociedade civil movimentos de resistência que 

150 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O Patrimônio como categoria de pensamento. In: ABREU, 
Regina; CHAGAS, Mário (Orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 
2003. p. 21-29.  
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questionam a memória oficial e levantam discussões importantes na esfera pública. 

Essas discussões funcionam como marcos de pressão para que o Poder Judiciário seja 

levado a tomar decisões mais justas em relação aos agredidos pela ditadura militar. 

Justiça e memória complementam-se na medida em que, para a superação do trauma, 

é necessária a afirmação de ambas. 

A preservação da memória política da ditadura militar também deve ter uma 

função pedagógica, no sentido de ser pensada como uma lição para as próximas 

gerações, para que nunca mais venham a acontecer as atrocidades do passado. Ao 

olhar o passado com os olhos críticos, poderemos encontrar o sentido da vida em 

comunidade e da vida nacional. 

Essa preservação deve levar em consideração que o significado da memória 

política é o de luta social. Consagrar o patrimônio que tenha como função apenas 

ressaltar a presença do Estado opressor, negligenciar as experiências daqueles que se 

opunham ao Regime ou ofuscar o seu poder político naquela época e hoje é acentuar 

apenas um lado da memória – o do poder –, desconectá-la de sua representatividade, 

de sua luta política e das relações sociais que se estabeleceram. É também colaborar 

para a perpetuação do trauma de centenas de indivíduos que foram vítimas do Regime 

Militar e fechar os olhos para as centenas de novas vítimas que diariamente surgem. 

Uma política de preservação da memória do Regime Militar no Brasil precisa ter 

por objetivo olhar para o presente e colaborar para a construção de uma sociedade 

mais justa. Este é também o compromisso histórico da nação brasileira em relação às 

pessoas que foram postas à margem da história durante aquele período: olhar para o 

passado para que possamos olhar para o presente e para o futuro. Percebemos que 

não há um interesse por parte da elite política conservadora de que os conflitos entre a 

memória oficial e a não oficial fiquem explícitos, assim como há uma clara intenção 

nesse grupo de não mexer muito profundamente nessas questões. A política de 

preservação da memória do regime ditatorial brasileiro caminha no sentido de buscar 

um consenso estabelecido pelas elites políticas conservadoras e devidamente 

promovido pelos meios de comunicação. No Brasil, a maior parte dos meios de 

comunicação de massa está nas mãos dos grupos dominantes, que apoiaram a 

ditadura e que, hoje, mudaram de posição e ironicamente defendem a democracia.  
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Essa política do consenso não pretende ir fundo nas questões das reparações 

moral e jurídica, não pretende tampouco expor para toda a sociedade as iniquidades do 

regime ditatorial. Movidos por esse ideal do consenso, inúmeros filmes, relatos, 

documentários sobre a ditadura recentemente não apontam os culpados, não revelam 

os nomes dos torturadores, não indicam as continuidades da luta, tais como a luta de 

familiares e grupos para encontrar os restos mortais dos desaparecidos políticos, as 

lutas pela abertura dos arquivos secretos da Divisão de Segurança e Informações. 

Como vimos, desde o final dos anos de 1970 e por toda a década de 1980 − pós-

decretação da anistia e o fim da ditadura −, o período foi marcado pela construção de 

uma memória conciliadora; juntamente da anistia há uma tentativa por parte do poder 

de decretar o silêncio.151 

Algumas mudanças ocorreram na forma de enfrentamento desse passado 

brasileiro, mas em relação à sociedade. Atualmente, vivemos no período do “querer 

saber”, da emergência de grupos que lutam por uma memória mais autêntica. Além 

disso, diversos autores sinalizam que são as futuras gerações, as gerações nascidas 

pós-ditadura, é que vão questionar a memória oficial. 

A Memória da Ditadura enquanto Patrimônio Cultural precisa registrar as 

memórias dos militantes políticos que fizeram oposição à ditadura militar entre 1964 e 

1985 e trazê-las para o espaço público, seja no suporte museal ou na forma de 

monumento, memorial, seja em seminários, livros didáticos ou sessões públicas. A 

Comissão de Anistia colabora para pensarmos a própria concepção de patrimônio e sua 

preservação, em que o Estado não deve e não pode se colocar como centro de onde se 

define e irradia a memória, “pois, ao fazê-lo, destrói a dinâmica e a diferenciação interna 

da memória social e política; não pode ser produtor da memória nem o definidor do que 

pode e deve ser preservado”.152 

151 Lei nº 9.140, de 5 de dezembro de 1995, a chamada Lei dos Desaparecidos, cujo o texto é bem claro 
em relação a esse objetivo. Em nenhum momento seu texto faz qualquer referência ou alusão à punição 
dos responsáveis por torturas, assassinatos e desaparecimentos; pelo contrário, o artigo 2º deixa claro 
qual o objetivo desse dispositivo legal: “A aplicação das disposições desta Lei e todos os seus efeitos 
orientar-se-ão pelo princípio de reconciliação e de participação nacional, expresso na Lei n. 6.683, de 28 
de agosto de 1979 – Lei de Anistia”. 
152 CHAUÍ, Marilena. Política cultural, cultura política e patrimônio histórico. In: CUNHA, Maria Clementina 
Pereira (Org.). O direito à memória: patrimônio histórico e cidadania. São Paulo: DPH, 1992. p. 45. 
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Numa perspectiva democrática, a demanda do que é passível de preservação 

deve vir dos grupos sociais, da sociedade para o Estado, e não o contrário. O Estado 

agiria como mediador, atento às diferenças das memórias, já que o reconhecimento do 

direito ao passado está ligado a uma concepção mais ampla de cidadania. 

O direito à memória é também uma luta dos indivíduos atingidos pela ditadura 

militar brasileira. A reparação moral e jurídica de indivíduos que se opunham ao regime 

é uma luta que se insere na dimensão da memória. Lutar pela abertura dos arquivos e 

pelo reconhecimento oficial do Estado pelas perseguições, torturas, mortes e 

desaparecimentos, bem como o julgamento de torturadores e a localização dos corpos 

de inúmeros militantes desaparecidos é inscrever outra memória social, é desvelar 

silêncios, tirar o véu do esquecimento. Pensar na reparação e entrar com o processo 

ganha um sentido mais amplo, o processo torna-se importante registro para a história.  

Pensar na preservação da memória política da ditadura militar é levar em 

consideração que o significado da memória política é o de luta social. O que preservar, 

ou o que lembrar e o que esquecer são questões importantes para serem 

problematizadas, tendo em vista que há sempre um jogo de forças entre memória e 

poder. As memórias dos militantes de esquerda, opositores do regime ditatorial, não 

são homogêneas, elas são também polifônicas, possuem matizes diferentes. A 

militância política não foi vivida da mesma maneira por todos; então, a forma como essa 

experiência atingiu suas subjetividades é também única e peculiar e, nesse sentido, 

temos ainda muito que analisar nas falas, nos gestos, nos não ditos, nos ditos pela 

metade.  

Os relatos de pessoas que passaram pela experiência da militância política, ou 

qualquer outro vestígio desse passado, como objetos, cartas, marcas corporais, tornam-

se lembranças-documentos e constituem também o patrimônio brasileiro de hoje e de 

amanhã. Dessa forma, pensar a relação dessas memórias com o patrimônio, ou melhor, 

pensar essas memórias como patrimônio, dentro de uma concepção mais ampliada de 

patrimônio cultural, vem servindo como importante instrumento de luta para garantia do 

direito à memória dos indivíduos atingidos pela ditadura militar e como lugar de difusão 

de valores democráticos e de cidadania colocados a serviço da sociedade, bem como 

de luta pelos direitos humanos.  
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Analisar a memória da cidade nesse viés de lutas sociais, a partir dos subterrâneos e 

através da arte, pode revelar aspectos além desses limites e tensões, criando vertentes 

para repensar o processo de transição e para o desenvolvimento da cidadania. Por isso 

esta tese propõe considerar a memória urbana também sob uma perspectiva cívica, no 

sentido concernente ao cidadão, e do direito ao espaço que lhe diz respeito, para 

pensar o patrimônio cultural a partir de seus esquecimentos.  

Em relação ao patrimônio, considera-se que a política cultural que orientou a 

preservação no Brasil, ao tentar escolher somente alguns tipos de registros e acervos, 

carregados de significados fabricados como fator de unidade nacional, atuou, na 

verdade, como uma ação de solvência das contradições reais e retirou da memória o 

significado de luta social que ela possui.  

A preocupação em consagrar um patrimônio que acentuava apenas a presença 

do Estado, das instituições estabelecidas e de uma classe social dirigente apagou 

marcas importantes do cotidiano e da experiência social vivenciada por grandes 

contingentes da população. Estes ficaram alijados dessa reflexão para constituir suas 

experiências sociais em diferentes temporalidades, posto que essa sociedade exclui, 

domina, oprime e oculta os conflitos e as diferenças sob a ideologia e o valor das 

identidades e da unidade do homogêneo e do único. A memória também é um campo 

de verdades que se batem, no qual esforços de ocultação e de clarificação estão 

presentes na luta entre sujeitos históricos diversos que produzem diferentes versões, 

interpretações, valores e práticas culturais. Por isso, um período histórico que culmina 

em “Estado de Exceção” não pode ser silenciado.  

A função de memória está presente no discurso do patrimônio cultural em todas 

as suas vertentes – histórica, social, cultural e artística –, como também na coletividade. 

Por um lado, temos a ausência de uma historiografia urbana em que essa narrativa se 

faz presente (apagamentos), e por outro lado a reificação (coisificação) de lugares e 

lembradores postiços. A questão patrimonial se torna cada vez mais um problema de 

transmissão de sentido, e o enquadramento simbólico supõe determinada gestão das 

representações comuns de uma sociedade ou de uma cultura. 

As manifestações artísticas idealizadas para os espaços públicos que 

redimensionam e possibilitam articulações de uso do próprio espaço público criam 
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formas de apropriação e de organização social e do referencial simbólico, que 

requalificam a própria vida do indivíduo, da localidade e da comunidade circunscrita em 

manifestações/idealizações. No entanto, cada vez mais são reduzidos, e até mesmo 

abolidos, na cidade, os espaços públicos reservados às manifestações populares, 

enraizadas, típicas de uma comunidade, e quase não há mais espaços de encontro – 

independentes de consumo.  

No entanto, a arte pode ser vista como registro da mentalidade de uma época, 

expressão dos valores predominantes de uma cultura, não apenas estéticos, mas, 

também, éticos, sociais e políticos – como ponto de embate entre concepções 

filosóficas. O estudo e o entendimento da produção artística, relativos à arte inserida na 

política, revelam a própria evolução do olhar urbano. Nessa hipótese, a arte é 

considerada uma mediadora entre desejos do artista e do público: do artista que, por 

um lado, deflagra a constituição formal da obra, e o do público, sendo o receptor aquele 

que anseia pelas formas artísticas para realizar uma espécie de manobra visual da sua 

vida simbólica, vestígio de um desejo, também, criador.  

Em sua permanência, a obra de arte tem como atributo ser um veículo de 

mediação, de aspiração e desejo, prestando-se, assim, como anteparo para mais de 

um sujeito: os sucessivos observadores, que poderão a partir de sua materialidade, 

reencontrar estados de enlevos que fazem acordar, num diapasão de emoções, 

lembranças e sentimentos. Toda concepção artística pressupõe uma articulação – 

forma de representação ou de visão de mundo.  

Para o artista contemporâneo, essa representação não se cristaliza numa 

configuração imutável, visual e histórica. Ele pensa e sugere a sua obra desvinculada 

de mimetismos, uma obra aberta, atemporal, transcrita em múltiplas etapas de 

evolução, esquemas e possibilidades visuais e relacionais, que ultrapassam as 

transformações sociais, históricas e políticas de cada nação. A arte nesse contexto é 

entendida como uma prática social, como ação e apropriação estética do espaço 

urbano que pode promover mudanças sociais, interligar e modelar a construção afetiva 

e coletiva de uma cidade.  

A hipótese desta tese se ancora, portanto, no entendimento de que a “ausência 

de memórias” objetivas e pontuais sobre um período de cerceamento de liberdades 
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rebate-se diretamente no uso do espaço público e na ausência de uma consciência 

plena de direitos de expressão, uma vez que os espaços para expressão, 

manifestações públicas e ações artísticas têm sido palco de conflitos muito acirrados 

entre manifestantes e o poder público, e cada vez mais tem sido privatizado. 

 

3.4 Antimonumentos 
 

(...) a política começa quando tem ruptura na distribuição dos espaços  

e das competências – e incompetências. Começa quando seres destinados a habitar  

no espaço invisível do trabalho, o que não deixa tempo de fazer outra coisa,  

tomam-se o tempo que não tem, para se declarar co-partícipes de um mundo comum,  

para fazer ver nele o que não era visto, ou ouvir como palavra que discute  

acerca do comum, aquilo que apenas era ouvido como ruído dos corpos.153 

 

A essência dos antimonumentos tem a função de advertir, mostrando a cicatriz. 

Por isso, ele também está ligado ao registro da violência, caracterizado como o 

monumento à barbárie, pela necessidade do registro que pode servir como uma 

anticomemoração: algo que mostre que a ferida existiu e que é preciso lembrar da dor. 
 

O termo monumento vem do latim monere, que significa advertir, 

exortar, lembrar. Mas, desde a Antiguidade, a tradição de construção de 

monumentos esteve ligada mais à comemoração (de vitórias bélicas), do 

que à ideia de advertir. Foi depois da Segunda Guerra Mundial e, 

sobretudo no contexto do processo de memorialização de Auschwitz, 

que se desenvolveu uma estética do que se tornou conhecido como 

antimonumento, que, de certa maneira, funde a tradição do monumento 

com a da comemoração fúnebre. Desse modo, o sentido heroico do 

monumento é totalmente modificado e deslocado para um local de 

lembrança (na chave da admoestação) da violência e de homenagem 

aos mortos. Os antimonumentos, na medida em que se voltam aos 

mortos, injetam uma nova visão da história na cena da comemoração 

153  RANCIÈRE, Jacques. O conceito de anacronismo e a verdade do historiador. In: SALOMON, Marlon 
(Org.). História, verdade e tempo. Chapecó: Argos, 2011. p. 62. 
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pública e, ao mesmo tempo, restituem práticas antiquíssimas de 

comemoração e rituais de culto aos mortos. Pode-se considerar que a 

relação de cada população com seus mortos constitui o núcleo simbólico 

de sua cultura. Se Freud insistia na relação entre morte e o nascimento 

da cultura, podemos dizer com ele que o simbólico se estrutura em 

diálogo com a ideia de morte. Na própria etimologia do termo grego 

sema, podemos vislumbrar a proximidade entre signo e morte: 

originalmente este termo significa “túmulo” e só posteriormente recebe o 

sentido de “signo”. Já o conceito de mnema, desde suas origens 

remotas, indica traços ou vestígios de um passado esquecido.154  

 

No Brasil, a ideia da preservação e criação de antimonumentos não se 

consolidou, como vimos, sendo ainda um fenômeno recente. A esse respeito temos 

como emblemática a demolição de um dos marcos da ditadura militar e da violência do 

Estado que no Brasil foi o Presídio Tiradentes.155 Nos anos 1970, houve solicitação de 

tombamento do edifício, que não prosperou, e o presídio foi demolido em 1972, para 

dar lugar a obras do metrô. Do presídio Tiradentes restou apenas um Portal chamado 

“arco de pedra”. Esse arco foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), mas apenas como um 

resíduo que perdeu sua identidade e significação. Seu o tombamento serviria como 

uma forma de lembrar a repressão do Estado durante as diferentes fases que o presídio 

atravessou, além de ser um marco da resistência civil contra a opressão e a exploração, 

como uma forma de manter latente a memória desta mesma resistência, que 

frequentemente é apagada, como ocorreu com a demolição do edifício para a 

construção da Estação Tiradentes do metrô. O que restou do edifício foi apenas o portal 

de entrada que foi tombado em 1985, a pedido do professor Lúcio Kowarick,156 e foi 

154 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Antimonumentos: trabalho de memória e de resistência. Universidade 
Veiga de Almeida – UVA [on-line]. Disponível em: <http://www.uva.br/trivium/edicoes/edicao-i-ano-
vi/artigos-tematicos/artigo-tematico-5.pdf>. 
155 O presídio Tiradentes foi construído no século XIX, em 1852, como “casa de correição” para crimes 
comuns, mas que durante o Estado Novo passou a ser um cárcere político. O presídio abrigou vários 
presos políticos do Estado Novo e também da Ditadura dos anos de 1960. 
156 Com parecer datado de 1º de abril de 1985, o Conselheiro Lúcio Kowarick, professor do Departamento 
de Ciências Políticas da USP (FFLCH-USP), diz: “Considerando o valor histórico do ARCO DA PEDRA 
enquanto símbolo da luta contra o arbítrio e a violência, é meu parecer que ele deva ser tombado e Anais 
do XXI Encontro Estadual de História – ANPUH-SP – Campinas, setembro, 2012”. 
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posteriormente transformado em monumento público. O arco, nas palavras do 

professor, “é forçosamente uma passagem, que simboliza o esforço atual para a plena 

redemocratização do país”.157 Embora em momentos distintos, os tombamentos 

representaram a intenção de registrar na história a necessidade de manter a memória 

em atividade e em discussão.158 No entanto, essa resistência simbólica, dado a todo 

caráter e dificuldades de tratamento do tema, erigiu-se muito mais como um 

antimonumento.  

A análise de Márcio Seligmann-Silva159 define que o antimonumento desenvolve-

se em uma era de catástrofes e de teorização do trauma. Ele corresponde a um desejo 

de recordar de modo ativo o passado doloroso, mas leva em conta também as 

dificuldades dos processos de lutos. Mais ainda, o antimonumento, que normalmente 

nasce do desejo de lembrar situações-limite, leva em si um duplo mandamento: ele 

quer recordar, mas sabe tanto que é impossível uma memória total do fato como 

também o quanto é dolorosa essa recordação.  

Essa consciência do ser precário da recordação manifesta-se na precariedade 

dos antimonumentos e dos testemunhos dessas catástrofes, a partir de obras que 

trazem em si um misto de memória e de esquecimento, de trabalho de recordação e 

resistência. São obras esburacadas, mas sem vergonha de revelar seus limites e que 

implicam uma nova arte da memória, um novo entrelaçamento entre palavras e 

imagens na era pós-heroica.  

Elie Wiesel,160 referindo-se à sua obra testemunhal sobre os campos de 

concentração nazistas, escreveu: “Eu não contei algo do meu passado para que vocês 

o conheçam, mas sim para que saibam que vocês nunca o conhecerão”. Os 

antimonumentos, na medida em que se voltam aos mortos, injetam uma nova visão da 

157 Esse pedido ocorreu alguns meses depois, em 25 de outubro de 1985; a decisão foi pelo tombamento 
do arco, regulamentada pela Resolução SC-59, do então secretário Jorge Cunha Lima.  
158 NEVES, Débora Regina Leal. Edifícios da(e) Repressão: a construção dos sentidos sociais através da 
patrimonialização – Maria Antônia, Arco Tiradentes, El Olimpo e Club Atlético. Anais do XXI Encontro 
Estadual de História – ANPUH-SP, Campinas, set. 2012. 
159 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Antimonumentos: trabalho de memória e de resistência. Universidade 
Veiga de Almeida – UVA [on-line]. Disponível em: <http://www.uva.br/trivium/edicoes/edicao-i-ano-
vi/artigos-tematicos/artigo-tematico-5.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2015. 
160 Apud SELIGMANN-SILVA, Márcio. Antimonumentos..., op. cit. 
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história na cena da comemoração pública e, ao mesmo tempo, restituem práticas 

antiquíssimas de comemoração e rituais de culto aos mortos.161 

O antimonumento pode se instaurar a partir da arte, pela possibilidade de revelar 

a catástrofe e a ruína. A arte pode ser compreendida como uma resistência que nos faz 

questionar até que ponto as memórias oficiais produzem sentidos ou são apenas 

formas de manipulação e controle. A partir da arte, podemos compreender que o 

acesso ao passado, ainda que mantido pela memória individual e pela resistência, não 

cabe somente ao Estado, o qual, embora tenha como função garantir à sociedade o 

trato com a memória histórica, sempre apresenta um olhar parcial e tendencioso. 

Contudo, mesmo que esse passado não emerja ou que compactue com a sonegação 

dos fatos ou a utilização de estratégias que influenciem a interpretação da história, isso 

também se revela e não se apaga, servindo inclusive como diagnóstico a respeito de 

como se realizam as relações entre Estado e sociedade – esses são os entremeios dos 

dois discursos que se revelam pelas frestas e lacunas, pela resistência e pela presença 

na ausência, que podem dizer tanto quanto os documentos secretos relativos ao 

período da ditadura militar.  

No contexto da não preservação de documentos e lugares de memória da dor, 

temos um claro exemplo de interdição ao passado, desde o momento em que sua 

existência é ora negada, ora confirmada, e que, mesmo quando confirmada, o seu 

acesso é recusado ou ela continua a servir como referencial do passado sem as 

características que o vinculam ao passado de traumas, ou seja, destituído de sentidos. 

Isso exprime a existência de uma tutela sobre a sociedade civil por parte das esferas 

políticas, tipo de controle contrário à democracia. Embora seja muito difícil entrar 

nesses territórios e espaços da prática de tortura e dos crimes cometidos pelo Estado e 

de saber aspectos sórdidos sobre o destino de cada vítima, essas informações são 

fundamentais; por isso, é preciso defender o acesso aos vestígios do passado e por 

isso a necessidade dos antimonumentos. 

É preciso ter consciência de que os vestígios do passado não estão apenas nos 

documentos oficiais, mas também nas memórias subterrâneas. Nesse contexto, o 

exame dos registros produzidos em uma sociedade por todos os seus membros é muito 

161 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Antimonumentos..., op. cit. 
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mais do que uma questão meramente afetiva. É possível transformar a memória em 

história e torná-la um bem que possa ser partilhado por todos. O fato é que a 

preservação dessas memórias e seu exame nos resguardam de novas aberrações e 

nos tornam mais humanos.  

Por essa razão é necessário fazer uma arqueologia da repressão e da violência 

e expor suas fraturas, suas cicatrizes e dores, abrindo espaços entre os campos da 

história, sendo que as fontes podem ser inesgotáveis, podendo abrir um leque de 

possibilidades a respeito de novas descobertas de suma importância social e que muito 

teriam a nos ensinar para que histórias tenebrosas não voltem a se repetir ou para que 

findem a impunidade e a alienação.  

Sabemos que o Estado de Exceção que o Brasil viveu reverberou na fragilidade 

da crítica, na ausência de ferramentas e no desconhecimento de fatos, o que gerou 

equívocos interpretativos e talvez possa ser compreendido como raiz da impunidade de 

setores de controle social, que praticam a tortura ainda impunemente – prática do 

Estado ainda vigente e de ampla escala, sobretudo por suas polícias. Essas questões, 

embora tenham a ver com o objeto desta pesquisa, ultrapassam seu recorte.  

No Brasil, não foram poucos os efeitos da ditadura na cultura e no 

comportamento. Além das perdas irreparáveis e dos traumas, a sociedade e, 

consequentemente, as cidades se calaram sobre o período que reproduziu o 

silenciamento, lentamente. Podemos identificar que a raiz desse silenciamento jaz 

nessa tradição dos esquecimentos, no apagamento de memórias traumáticas, no 

distanciamento entre a administração pública e o público. É preciso uma consciência 

maior sobre o passado das cidades para que se tenha uma visão abrangente sobre as 

formas que nos controlaram. Mas o tombamento em si é insípido se revelar somente 

um lado da história, por isso a necessidade de lidar com os fragmentos e cicatrizes e as 

memórias incômodas, e por isso a necessidade de preservar lugares de memória que 

serviram a barbárie. 

Dentre as ações e as conquistas nessa linha de pensamento, temos como 

exemplo o tombamento do prédio do Destacamento de Operações de Informações – 

Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), órgão subsidiado ao exército, que 

atuou diretamente na repressão. Embora tenha sido uma conquista o seu tombamento, 
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que contou com inúmeras dificuldades, apenas a manutenção da integridade do edifício 

não contribui praticamente nada com as políticas da memória.162 Ocorre que lugares 

como esse, por se tratarem de memórias subterrâneas, não têm recebido 

reconhecimento de sua importância histórica e patrimonial, ficando apenas o registro 

histórico do edifício. 

Manter um edifício, restituindo sua carga simbólica, somente tem força de 

resistência se o mesmo for ressignificado, enquanto lugar de memória. Embora tenha 

havido uma ruptura nos meios de ser e de ser visto, o fragmento do passado se impõe 

como um lembrador apenas se for contextualizado, em uma relação entre a estética e a 

política. Essa função se potencializa através da arte e pode revelar o que somente a 

estrutura física de um bem tombado per si não dá conta de revelar. As cicatrizes 

precisam das histórias. 

 

162 Numa ação mais direta, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana solicitou o 
tombamento do prédio do Destacamento de Operações de Informações –- Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-CODI), II Exército de São Paulo, situado na Rua Tutoia, na Vila Mariana, onde 
atualmente funciona a 36ª Delegacia de Polícia. O tombamento foi aprovado pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), pela 
relevância histórica e social que o espaço tem para a memória política brasileira. 
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Do monumento ao antimonumento 
 

 
Figura 6 – Pássaro Livre (Vogel Frei). Horst Hoheisel e Andreas Knitz, 2003. 
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Banidos da memória 
Vogel Frei pode ser traduzido como pássaro livre, em uma tradução literal, mas 

também significa “banidos”. Essa instalação concebida pelos artistas alemães Horst 

Hoheisel e Andreas Knitz163 para o Projeto Octógono da Pinacoteca do Estado, ocorrido 

em 2003, evoca poeticamente o período da ditadura. 

Os artistas desenvolveram várias propostas de intervenções e construções em 

espaços públicos e privados a partir de referentes históricos em diversos lugares de 

conflitos sociais, políticos e culturais, tais como: como o Campo de Concentração de 

Buchenwald; a Chefatura de Polícia de Kassel; ou o porto de Tel Aviv. Colocando em 

questão noções de memória e monumento, narrativas históricas que envolvem arquivos 

e testemunhos são problematizadas.164  

A instalação consistiu na construção de uma gaiola de pássaros reproduzida na 

forma e na escala real do Pórtico do presídio Tiradentes, o “arco da pedra”, tombado 

pelo patrimônio histórico nacional, referência da história da repressão política e social 

durante a ditadura. Com a reconstituição do portal, os artistas criaram uma ambientação 

que remetia aos espaços exíguos de confinamento em prisões e ao histórico particular 

do presídio. Nesse espaço, foram colocados pombos, que iam sendo libertados 

semanalmente, numa referência à liberação dos detidos que passaram pelo presídio. 

Para os artistas, os pombos revestem-se de significado especial, pois representam 

anseios de liberdade. 

Essa proposta estabeleceu uma relação interna entre estética e política e 

permitiu um novo olhar para uma mesma situação, reconfigurando seus fins e expondo 

suas contradições. A ação performática de Pássaro Livre propôs um diálogo libertário 

dos artistas com a cidade. Eles convidaram um grupo de ex-presos políticos para 

163 Durante mais de vinte anos, Horst Hoheisel dedicou-se artisticamente ao nacional-socialismo e, com 
Andreas Knitz, elaborou e realizou novas formas de monumentos que ficaram conhecidos 
internacionalmente como monumentos-negativos ou contramonumentos (disponível em: 
<www.zermahlenegeschichte.de>). Ao lado dos marcos de memória em espaço aberto, seus trabalhos 
também fazem parte de diversos acervos de vários museus internacionais (Museum of Modern Art, NY; 
Jewish Museum, NY; Yad Vashem, Jerusalem; Jüdisches Museum, Berlim; Deutsches Historisches 
Museum, Berlim, Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlim, Staatliche Kunstsammlungen Kassel, entre 
outros). 
164 Os trabalhos de memória dos artistas podem ser vistos no site: 
<http://www.knitz.net/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=143>. Acesso em 15 
jan. 2015. 
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participar de um ato desse portal-prisão. Os ex-presos políticos participaram de um ato 

em que os pombos foram libertados. 

A instalação é um antimonumento. Na proposta dos artistas, o portal, lugar de 

passagem de inúmeros prisioneiros, foi transformado em uma alegoria de todo o prédio.  

A instalação-performance remete-nos à obra Totem – Monumento ao preso 

político, de Cildo Meireles, de 1970. O artista executou uma ação realmente 

inesperada: diante de uma plateia atônita, amarrou dez galinhas a uma estaca de 

madeira e, depois de encharcá-las com gasolina, incendiou-as vivas, num ritual público 

de grande crueldade. Esta apresentação aconteceu em Belo Horizonte em um evento 

de Vanguarda, “Do corpo à terra”, que fazia parte das comemorações oficiais da 

semana da Inconfidência Mineira, para a qual Cildo foi convidado por Frederico Moraes 

a participar. Em entrevista, ele explicou: “Este trabalho foi feito na semana que 

comemorou a Inconfidência. A figura de Tiradentes estava sendo usada pelo regime 

militar de maneira muito cínica.165 Ele representava a antítese do que defendiam os 

militares. O regime militar tinha de fato transferido a capital de Brasília para Ouro Preto, 

perto do local da exposição, em Belo Horizonte. A exposição era parte de seu programa 

comemorativo, elegendo Tiradentes como ‘seu’ herói nacional. Claro, a hipocrisia 

dessas manobras simbólicas era evidente, e eu decidi fazer um trabalho sobre isso”.166 

Em Pássaro Livre a questão era outra e o tempo histórico também, porém 

algumas semelhanças aludem o episódio. Na primeira, a obra-protesto e, na segunda, 

como uma obra libertária. 

165 O trabalho de Meireles foi realizado ao mesmo tempo em que líderes da ditadura militar utilizavam a 
figura de Tiradentes na semana comemorativa da Inconfidência, em uma hipócrita manobra simbólica do 
discurso político. A morte desses animais também remeteria à morte de pessoas em explosões ou 
bombardeios em áreas de guerras e conflitos, frequentes ao longo da Guerra Fria. O discurso político 
acentuado no trabalho, bem como o posicionamento do artista, mostram-se bastante claros. Ao mesmo 
tempo em que constitui um protesto e uma denúncia à violência e à incoerência do período, desenvolve o 
tema da vida e da morte, e utiliza a própria vida como matéria-prima para a manifestação. Cf.: COTRIM, 
C.; FERREIRA, G. (Orgs.). Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
166 MEIRELES, Cildo. Entrevista a Gerardo Mosquera. In: HERKENHOFF, Paulo et alii. Cildo Meireles. 
São Paulo: Cosac & Naify, 2000. p. 15. 

                                                 



132 
 

 
Figura 7 – Tiradentes: totem-monumento ao preso político. Cildo Meireles, 1970.  

Foto: © Luiz Alfhonsus. 
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Penetrável e Impenetrável – Estranha palavra e Estranha Ação 
A obra revelando limites da intolerância 
 

 
Figura 8 – Penetrável Genet – Experiência Araçá. Anna Ferrari e Celso Sim, 2013. 

 

Essa ocupação artística buscou estabelecer um percurso pelo cemitério do 

Araçá, em São Paulo, com a ideia de oferecer uma reflexão sobre memória, vida e 

morte. No início do trajeto, o visitante recebe um fone de ouvido, no qual é tocada 

música feita por Celso Sim em cima do texto Oto Souza Mattos, do artista plástico Hélio 

Oiticica (1937-1980). Esse texto, por sua vez, é baseado em outro, de Jean Genet 

(1910-1986), que clama pela ocupação de cemitérios com arte: “A estranha palavra… 

urbanismo”: 

 
Não importa se a estranha palavra urbanismo deriva de um papa urbano 

ou da cidade: provavelmente nenhum dos dois casos favorecerá uma 

maior preocupação com os mortos. Os vivos se livrarão dos cadáveres 

dissimuladamente, como alguém se desfaz de um pensamento 
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vergonhoso. Despachando-os para o crematório, o mundo urbanizado 

se desfará de um recurso teatral de grande valia e até mesmo do teatro. 

No lugar do cemitério, centro – talvez excêntrico – da cidade, os 

senhores terão columbários com chaminé, sem chaminé, com ou sem 

fumaça, e os mortos, calcinados como pãezinhos, servirão de adubo 

para os colcoses ou os kibutzes, bem distantes da cidade. No entanto, 

se a cremação assume uma dimensão dramática – seja porque um 

único homem, solenemente, é queimado ou cozinhado vivo, seja porque 

a cidade ou o Estado querem se desfazer, por assim dizer, em bloco de 

uma outra comunidade – o crematório, como de Dachau, evocador de 

um futuro muito possível que escapa arquiteturalmente, ao tempo, que 

escapa tanto ao futuro quanto ao passado, com a chaminé sempre 

conservada por equipes de limpeza que cantam em volta deste sexo 

erigido oblíquo de tijolos róseos dos lieder ou que assoviam apenas 

árias de Mozart, que mantêm a goela aberta deste forno onde, sobre as 

grelhas, até dez ou doze cadáveres podem ser assados ao mesmo 

tempo, então uma certa forma de teatro poderá se perpetuar, mas se 

nas cidades os crematórios são escamoteados ou reduzidos às 

dimensões de uma quitanda, o teatro morrerá. Aos futuros urbanistas 

pediremos que instalem um cemitério dentro da cidade, onde se 

continuará a enterrar os mortos, ou que projetem um columbário 

inquietante, de formas simples mas imperiosas, enquanto próximo a ele, 

em suma, à sua sombra ou no meio das sepulturas se erigirá o teatro. 

Percebem aonde eu quero chegar? O teatro será localizado o mais 

próximo possível, na sombra efetivamente tutelar, do lugar onde se 

guardam os mortos ou do único monumento que os digere. Dou-lhe 

esses conselhos sem solenidade excessiva, devaneio com o 

descompromisso ativo de uma criança que conhece a importância.167 

 

O percurso da instalação propunha uma visita até o chamado Ossário Geral, no 

centro do cemitério do Araçá, onde, além das ossadas comuns, estão desde 1990 os 

restos mortais de 1046 pessoas desaparecidas nas décadas de 1960 e 1970 – muitas 

167 GENET, Jean. A estranha palavra. Disponível em: 
<http://www.pequenogesto.com.br/folhetim/folhetim3.pdf>. 
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delas vítimas do terrorismo de Estado e que foram reveladas na vala clandestina de 

Perus.168 Dentro do ossário, uma instalação de mármore com projeções de filmes com 

referências ao imaginário de enterros e rituais mortuários. O projeto consistiu em um 

passeio público na necrópole, subvertendo a ordem das visitas (visita-se a si) e dos 

encontros (o encontro consigo e memórias) com o outro que somos nós, eu, você. Um 

jogo subjetivo acontece através do corpo e dos sentidos.  

O projeto nasceu de um estado de invenção, “anarco-clássico-romântico e 

libertino”, conforme definição de seus idealizadores. Posteriormente, foi atravessado 

pela vala clandestina de Perus, para um contato com a história das ossadas ainda não 

identificadas dos desaparecidos anônimos e políticos do Brasil. A proposta buscou 

permear poéticas e dialogar com artistas da geração de 1960, e clamar por uma poética 

de reconhecimento do lugar dos desaparecidos, ou seja, dar um destino aos seus 

restos.   

No entanto, em 3 de novembro de 2013, data original de abertura do Penetrável 

para o público, um crime ainda não esclarecido foi cometido no Ossário Geral, 

depositário provisório dos restos mortais. Invadiram o espaço onde estava a instalação, 

no cemitério - derrubaram e estraçalharam dois dos cinco monolitos de 600 quilos, 

devassaram três gavetas, retiraram os ossos humanos ali guardados e os espalharam 

pelas ruas do cemitério.169 

Essa situação é muito significativa no âmbito do tratamento de memórias da 

ditadura militar, revelando resíduos de não aceitação de que essas memórias emerjam. 

Guilherme Winsnik, em artigo para a Folha de São Paulo, de 10 de janeiro de 2013, em 

breve artigo, afirma: “Sublime e sagrado, o local se tornou um feixe de significações 

políticas de alta voltagem, num país em que casos como o de Amarildo não nos deixam 

168 Em 1990, foi aberta no cemitério municipal Dom Bosco, na região de Perus. Construído em 1971 pelo 
então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, havia uma vala clandestina com 1049 ossadas acondicionadas 
em sacos plásticos sem nenhuma identificação. Descobriu-se, no entanto, que se tratavam de corpos de 
indigentes, vítimas anônimas do Esquadrão da Morte, da miséria social e da repressão política. 
Disponível em:: <http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pagina.php?id=95>. 
169 SOUZA, Paulo Donizetti de. Vandalismo adia abertura de exposição dedicada a desaparecidos 
políticos. Rede Brasil Atual [on-line], 3 nov. 2013. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/11/vandalismo-adia-abertura-de-exposicao-dedicada-
a-desaparecidos-politicos-8213.html>. O ato foi classificado pelo secretário Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC), Rogério Sottili, como “vandalismo injustificável” e ocorreu 
um dia depois de uma cerimônia ecumênica destinada a homenagear as pessoas que sofreram violações 
aos direitos humanos durante o período de resistência à ditadura. 
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esquecer que o desaparecimento de pessoas não é uma prática que ficou perdida nos 

tempos da ditadura”.170  

Esse acontecimento nos remete às memórias incômodas. A polêmica criada em 

torno do tema dos arquivos da ditadura revela que a memória ainda é vista como um 

tabu no Brasil, e episódios assim são reveladores. A história da ditadura militar, que 

mergulhou o país em duas décadas de repressão, ainda permanece nas sombras, 

assim como outros períodos importantes da história nacional. O esquecimento e a 

negação da memória têm sido um traço marcante no comportamento de uma parte 

significativa da sociedade. O passado é visto como uma presença incômoda que deve 

ser soterrada em nome da tranquilidade do presente. Uma boa pista para entender a 

natureza desse processo recorrente de recusas e negações pode ser encontrada numa 

passagem do livro Eros e civilização, de Herbert Marcuse.171 Na primeira parte do texto, 

“Sob o domínio do princípio de realidade”, Marcuse aborda o papel da “recordação das 

coisas passadas como veículo de libertação”, assinalando que, se a memória ocupa um 

papel central na psicanálise como um modo de cognição, isso tem a ver com o “valor de 

verdade” da memória. Esse conceito, para Marcuse, reside na função específica da 

memória, que é a de “conservar as promessas e potencialidades que são traídas e até 

proscritas pelo indivíduo maduro, civilizado, mas que outrora foram satisfeitas, em seu 

passado remoto, e nunca inteiramente esquecidas”.172 

 

170 Caso Amarildo refere-se ao desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza, ocorrido numa 
intervenção da chamada UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). Após ser levado para interrogatório, ele 
desapareceu em julho de 2013. No entanto, de acordo com testemunhas, foi torturado e morto por oficiais 
da Polícia Militar. O corpo de Amarildo nunca foi encontrado. Sobre o caso, da perspectiva jurídica, 
recomenda-se ver: Anais do 1º Simpósio de Iniciação Científica do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais. Edição 1 – Ano 01 – 2014. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/docs/simposio2014.pdf>.  
Cf.: GRANJA, Patrick. UPP da Providência. “Essa é a Realidade da UPP que Não Aparece na TV”, maio 
de 2010. Disponível em: <http://www.anovademocracia.com.br/no-65/2802-upp-da-providencia-qessa-e-
a-realidade-daupp-que-nao-aparece-na-tvq>. Acesso em: 27 nov. 2013. 
171 MARCUSE, Herbert. Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. 8. ed. 
São Paulo: LTC, 1999. 
172 Trazer os mortos à luz teria, assim, uma força explosiva, talvez insuportável. Empreender uma busca 
do tempo perdido, observa ainda Marcuse, converter-se-ia, deste modo, em um veículo para uma futura 
libertação. E essa conversão estaria alicerçada em mais um conjunto de perguntas incômodas. Em nome 
do que mesmo estamos autorizados a patrocinar crimes, torturas e assassinatos? Que nome dar ao 
silêncio e à cumplicidade diante desses crimes? Por que dar nome aos mortos implicaria um fator de 
desestabilização da República? Ou, de um modo mais geral, por que dar nome às coisas representa um 
perigo para a ordem vigente, seja ela qual for? (WEISSHEIMER, Marco Aurélio. Quem tem medo da 
memória? Revista Carta Maior [on-line], 20 dez. 2004. Disponível em: 
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Apelo 

 

 
Figura 9 – Imagem de vídeo Apelo. Clara Ianni e Débora Maria da Silva, 2014.173 

 
 

<http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Quem-tem-medo-da-memoria-/19825>. Acesso em: 11 nov. 
2014. 
173 Vídeo-arte Apelo. A obra Apelo surgiu da necessidade de lidar com a institucionalização da violência 
no Brasil – consolidada ao longo da história do país, desde a invasão europeia no início do século XVI – 
e a dificuldade de nos relacionarmos com seu legado. Filmado no Cemitério Dom Bosco, no bairro de 
Perus, na periferia de São Paulo, onde a paisagem urbana e campestre se encontram, o obra conecta 
atos de violência do presente com os do passado por meio de um discurso público. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4YvGgNi1v_o>. Acesso em: 26 jan. 2015. 
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Apelo 
 
Se a anistia é um processo de esquecimento, que será da história? E que será dos esquecidos, 

se eles mereciam ser lembrados, vivos ou mortos que estejam, porque a injustiça os marcou? 

[...]174  

 

A obra Apelo175 revela a continuação da violência e do silêncio. Silêncio que é 

rompido pela dor, pela denúncia e pela produção de presença. Numa clara referência à 

violência, Débora Maria da Silva percorre os campos do cemitério Dom Bosco, onde 

está localizada a Vala de Perus, que na ditadura serviu de local de desova de corpos de 

desaparecidos.176 E que ainda hoje tem esse destino, de servir ao descaso e ao 

encobrimento de práticas criminosas perpetradas pelo aparato policial do Estado.  

Podemos pensar a obra a partir da imanência, como também dentro do conceito 

de produção de presença, uma vez que a obra percorre o território e a partir dele se 

revela enquanto denúncia da barbárie e do esquecimento.  

O vídeo, de intensa carga dramática e reveladora, mostra-nos a continuidade do 

processo de violência do Estado: Débora teve seu filho assassinado pela polícia, sem 

julgamento, sem justificativas além da que o jovem era negro e morava na periferia.177  

174 ANDRADE, Carlos Drummond de. Anistia: como vens, como te imaginava. Jornal do Brasil, 28 jun. 
1979. 
175 Clara Ianni graduou-se em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo e é mestre em Visual and 
Media Anthropology pela Freie Univeristät Berlin, com uma bolsa do DAAD. 
Seu trabalho se caracteriza pela crítica da sociedade contemporânea, através da investigação das 
relações entre a arte, política, história e ideologia. Débora Maria Silva é fundadora do grupo Mães de 
Maio, que reune familiares de vítimas de violência do Estado, mais especificamente pessoas mortas pela 
Polícia Militar de São Paulo.  
176 Em 1990, no dia 4 de setembro, foi aberta a Vala de Perus, localizada no cemitério Dom Bosco, na 
periferia da cidade de São Paulo. Lá foram encontradas 1049 ossadas de indigentes, presos políticos e 
vítimas dos esquadrões da morte. O cemitério Dom Bosco foi construído pela prefeitura de São Paulo, 
em 1971, na gestão de Paulo Maluf, e no início recebia cadáveres de pessoas não identificadas, 
indigentes e vítimas da repressão política. Fazia parte de seu projeto original a implantação de um 
crematório, o que causou estranheza e suspeitas até da empreiteira chamada a construí-lo. Esse projeto 
de cremação de cadáveres de indigentes, do qual só se tem notícia através da memória dos 
sepultadores, foi abandonado em 1976. As ossadas exumadas em 1975 foram amontoadas no velório do 
cemitério e, em 1976, enterradas numa vala clandestina. Disponível em: 
<http://www.desaparecidospolíticos.org.br/pagina.php?id=39&m=8>.  
177 Débora Maria da Silva é fundadora do Movimento Mães de Maio, que reúne familiares e vítimas da 
violência do Estado, mais especificamente pessoas mortas pela Polícia Militar de São Paulo. No ano de 
2006, grupos de extermínio ligados á Polícia Militar promoveram o assassinato de 562 pessoas, sendo 
mais de 400 jovens negros, afro-indígenas e descendentes e pobres. A maioria executada sumariamente 
em um episódio que durou duas semanas e ficou conhecido como os “Crimes de Maio”. Dentre os jovens 
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No vídeo, o lugar é percorrido e um texto denso é narrado, que revela os anos de 

extermínio brutal dos excluídos desde os tempos da escravidão. Durante o percurso 

pelo cemitério, Débora faz referências ao chão, à terra, ao lugar da opressão, ao 

derramamento de sangue desde o Brasil-Colônia, dos capitães do mato, da tortura e da 

matança:  

 
Levaram nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós e 

tataravós, todos mortos no mesmo dia, esse dia longo que se repete 

pelos anos e insiste em não acabar. Foram todos mortos por essas 

mãos que mudam de corpo, mas são sempre as mesmas a nos fuzilar 

pelas vielas, a nos ferir no estalar do açoite. Mãos de capitão do mato, 

que vive atrás de cada homem fardado.178 

 

A obra estabelece uma conexão entre presente e passado por meio da violência 

continuada e revela também uma ausência de memória do período que se converte 

numa continuidade da violência do Estado numa escala monumental. O vídeo exibe 

cenas atuais de enterramento de corpos como se fossem despojos, sem a menor 

cerimônia nem sequer respeito, por funcionários do Estado, que chegam em rabecões e 

vão, em cova rasa, encobrindo urnas funerárias jogadas de qualquer jeito, com urnas 

quebradas. Os corpos são depositados nas covas como lixo. 

Inserida na esfera do trauma e do esquecimento, a obra revela que pouco foi 

modificado no tratamento e no destino de vítimas do estado de Exceção, que por sua 

vez ainda perdura nas valas subterrâneas.  

Segundo Maria Rita Kehl, a importância de elaborar publicamente as 

experiências, derrotas e sofrimentos das vítimas elucida os efeitos do trauma causado 

pela violência. A filosofia nos faz ver que o esquecimento também pode ser entendido 

para além da não memória, do apagar dos rastros. Entende-se por que insistir no 

esquecimento imposto pela anistia posterga o encontro com a verdade do nosso 

mortos, encontrava-se o filho de Débora, Edson Rogério Silva dos Santos. Desde então, Débora tem 
atuado incansavelmente na busca de justiça, tendo recebido, em 2011, o Prêmio Santo Dias de Direitos 
Humanos, a Medalha Chico Mendes de Resistência (2013) e no mesmo ano o Prêmio de Direitos 
Humanos, na categoria de Enfrentamento à Violência. 
178 Trecho da narração de Débora Maria da Silva no vídeo Apelo. 
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passado e torna ainda mais distante a reconciliação com nossa experiência política e 

social no presente:  

 
o “esquecimento” da tortura produz, a meu ver, a naturalização da 

violência como grave sintoma social no Brasil. Soube pelo professor 

Paulo Arantes que a polícia brasileira é a única na América Latina que 

comete mais assassinatos e crimes de tortura na atualidade do que 

durante o período da ditadura militar. A impunidade não produz apenas 

a repetição da barbárie: tende a provocar uma sinistra escalada de 

práticas abusivas por parte dos poderes públicos, que deveriam proteger 

os cidadãos e garantir a paz.179 

 

A vídeo-arte Apelo revela uma tentativa de criar, através de uma proposição 

artística e colaborativa, um espaço para a reelaboração da memória coletiva e para o 

luto – práticas interditadas nas dinâmicas sociais e políticas. Apelo é uma proposição 

estético-política que confronta a violência simbólica do esquecimento forçado; 

questiona também uma noção de desenvolvimento baseada na brutalidade estrutural e 

no desaparecimento, típica do processo de formação Estado-Nacional brasileiro.180  

Uma vez que a prática se ancora em uma ancestralidade de apagamentos e de 

violência contra os invisíveis, o vídeo vai revelando camadas desse sistema de 

exclusão numa clara proposição política, quando a voz de Débora inicia uma narrativa 

cadenciada e clama para que não mais venhamos ao mundo para nos tornamos tão 

somente alimento de formigas, notadamente invisíveis para a cidadania. A afirmação, 

então, denuncia a intimidação, e clama por justiça, para que não vivamos mais 

alimentados de medo, enquanto convoca a atenção e o pensamento, ecoa no silêncio 

das imagens finais, os corpos jogados de qualquer jeito nas sepulturas de Perus, 

conhecido pela sua “desova de indigentes”.  

É mostrado também o processo de eliminação de qualquer vestígio de que essas 

pessoas foram assassinadas. É como se aqueles corpos sumissem diante de nós e só 

179 KEHL, Maria Rita apud SAFATLE, Wladimir; TELES, Edson. O que resta da ditadura? São Paulo: 
Boitempo, 2010. p. 124. 
180 Cf.: <http://claraianni.com/post/97834572745/plea-apelo-in-collaboration-with-debora-maria>. Acesso: 
12 jan. 2015. 
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restasse a lembrança de quem sofreu com o crime, revelando também o apagamento 

do rastro, uma vez que não haverá lembradores no local.  

O que a obra traduz através do simbólico é que ainda estamos no mesmo lugar – 

o lugar dos silenciamentos.  

O cemitério, lugar de culto aos mortos, é destituído de seu significado primevo, 

para ser um lugar de ocultamento, de apagamentos, de desmemórias. Não há nomes 

em seus túmulos, não há reconhecimento, tornando-se um arquivo destituído de 

significados e de referências. Ou seja, o cemitério, em sua origem, é um lugar de 

memória e, no contexto apresentado, tornou-se um lugar de ausências de memórias. A 

arte enquanto denúncia revela o próprio lugar do desaparecimento, fazendo surgir um 

grande incomodo. A narrativa pode ser vista como um relato traumático testemunhal 

que se dá a partir da ausência e do silêncio que durante séculos ocorreram em relação 

aos excluídos e dos sem voz. No entanto, o relato transmite o que aparentemente não é 

dito pela força das imagens e do testemunho. A obra se revela pela ausência, as 

imagens do lugar vão revelando camadas de esquecimento e de barbárie, mostradas 

pela força de um silêncio testemunhal que o local revela. O testemunho é mais do que o 

narrador, ele é aquele que valida um sentimento comunitário, porque fala por muitos: 
 

Aceitamos o testemunho porque estamos de acordo com o fato de que 

eles narram o insuportável, a dor extrema, e não pelo fato de que deles 

se origina uma experiência direta. Esse reconhecimento funda a 

comunidade e, nesse aspecto, o conhecimento provindo do testemunho 

é um bem coletivo. Negar o testemunho é, portanto, uma forma de 

destruição e desonra do sentimento comunitário. Se considerarmos 

apenas a acuidade das informações, perderemos de vista a dimensão 

fundamental do ato de testemunhar, ou seja, a transmissão de sentidos 

dos eventos narrados. Se considerarmos exclusivamente as 

informações exibidas não conseguiremos apreciar com a profundidade 

exigida os caminhos pelos quais os testemunhos, como instituição, se 

tornam um bem coletivo.181 

181 TOZZI, Verónica. The epistemic and moral role of testimony. In: History and theory, 2012. p. 16 apud 
AVELAR, Alexandre de Sá. História, tempo presente e testemunho: ainda em torno dos limites da 
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No entanto, não é somente na narrativa que a abordagem testemunhal é 

possível. Os testemunhos podem estar mais próximos de um tipo de abordagem que 

vincula narrador e audiência em uma rede que articula infinitos atos de testemunho, os 

atos performativos, que constroem o conhecimento sobre o passado. Dessa forma, o 

conhecimento é um status ao qual o testemunho pode aspirar na medida em que é 

constituído em e através de cada testemunho. Pois bem, este delineia-se como 

tendência filosófica a instalar-se num “puro plano de imanência”. Essa tendência, 

assumida como escolha é imediatamente política, é imediata propensão ao combate 

em quaisquer dos fluxos ou dobras desse campo de imanência. Qual é a operação que 

se reitera nessa tendência combativa? Pensando a imanência como campo 

problemático, a operação de combate, reiterada aquém de palavras de ordem, consiste 

em criar e fazer com que surjam os “verdadeiros problemas”, fazer com que se liberem 

gritos, dores e também cantos sufocados, agitando saídas em meio à proliferação do 

intolerável. Combater na imanência é potencializar guerrilhas que não fazem o jogo 

cômodo das máquinas produtoras de universais (como os de contemplação, de reflexão 

e de comunicação), máquinas que, impondo seus próprios problemas, submetem outros 

ao domínio de estratégias ou focos transcendentes, sejam estes a razão, a 

racionalidade de presidentes da República, líderes de grupelhos, interesses poderosos 

ou deuses quaisquer.182 

Pode-se compreender que há um combate no clamor de Débora, um combate 

contra a invisibilidade. Um encontro com o passado através do presente, que coloca 

forças a problematizar, mais do que a responder; alterando a subjetividade e abrindo-a 

para outra subjetividade que é revelada. A arte no caso constrói ao mesmo tempo a 

experimentação da dor e através de uma interferência, utilizando-se de um quadro de 

realidade, ainda que desprovida de significados e ressignificando-a a partir das lacunas 

e, com isso, criando uma interferência que denuncia o problema ao mesmo tempo que 

evoca o sentido. 

representação. Revista Maracan. Federal de Uberlândia, jan./dez. 2012. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Dri/Downloads/12773-43294-1-SM.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2015. 
182 ORLANDI, Luiz B. Lacerda. Combater na imanência (prefácio). In: DELEUZE, G. Péricles e Verdi. A 
filosofia de François Châtelet. Rio de Janeiro: Pazulin, 1999.  
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Para Deleuze, as interferências que nos interessam são aquelas ativadas por 

potências que reagitam o campo problemático pela exasperação de problemas, sejam 

eles grandes ou pequenos. Podendo ao mesmo tempo afirmá-las em seu vetor ativo, 

como nervura desejante das linhas de fuga, implica acolher a singularidade do 

acontecimento nas dobras e mais dobras que operam em nós, em suas varreduras e 

contágios. Essa experimentação de uma “vontade de interferir” requer “fiapos de 

consciência” que nos possibilitem criar planos de consistência nas interferências, para 

que elas possam fazer vazar seus contínuos de intensidade, porém atentas à cegueira 

das duas serpentes que atravessam nossa existência: capital e desejo. Produzir 

interferências que possam fazer da existência uma obra de arte solicita criação, 

paciência e “prudência”, embora saibamos que tudo isso ocorre sempre “em gargalos 

de estrangulamentos”.183 

Nesse estrangulamento simbólico, temos em Apelo a revelação de que o 

passado ainda incide em práticas de tortura e na continuidade da inação e do descaso 

com a escala da banalização de crimes cometidos sem julgamentos e do destino dado 

aos corpos, bem como a invisibilidade social desses que ainda sofrem com a violência 

desmedida e as execuções criminosas que são práticas cotidianas banalizadas pela 

perpetuação de uma história que também se enterra em vala comum à espera de 

visibilidade e de mudança dessa realidade vil. A obra propõe uma interferência no 

sentido ao mesmo tempo que evoca a presença do passado e dos sem voz num eco 

que apela por justiça e clama pelo olhar da sociedade. 

 

183 DELEUZE, Gilles. Conversações: 1972-1990. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p. 167. 
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Figura 10 – Apelo: vala destinada ao enterramento de indigentes. Cemitério Dom Bosco, 2014. 

 
 
3.5 Entre a memória, a história e o poder  

 

A história tem por função mostrar que aquilo que é nem sempre foi, isto 

é, que é sempre na confluência de encontros, acasos, ao longo de uma 

história frágil, precária, que se formaram as coisas que nos dão a 

impressão de serem as mais evidentes. Aquilo que a razão experimenta 

como sendo sua necessidade, ou aquilo que antes as diferentes formas 

de racionalidade dão como sendo necessárias, podem ser historicizadas 

e mostradas as redes de contingência que as fizeram emergir.184 

 

As chamadas “memórias sociais” são entendidas aqui como construções que 

têm seu contraponto nas “amnésias estruturais”, que vimos acerca da tradição de 

esquecimentos no Brasil, e podem revelar as inconsistências de culturas com relação 

ao seu passado.  
 

184 FOUCAULT, Michel. Estratégia, poder-saber. 2. ed. Tradução Vera Lúcia Avellar Ribeiro. Rio de 
Janeiro. Forense Universitária, 2006. v. IV. Col. Ditos e escritos. 
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Memórias oficiais e memórias não oficiais do passado podem diferir de 

forma aguda, e as memórias não oficiais, que têm sido relativamente 

pouco estudadas, são às vezes as forças históricas por seu próprio 

mérito. [...] pode-se interpretar a destruição sistemática de documentos, 

que é uma característica comum de revoltas, como uma crença de que 

os registros haviam falsificado a situação, que eram pré-concebidos em 

favor da classe governante, enquanto as pessoas comuns lembravam o 

que de fato acontecera.185 

 

Entender os mecanismos da memória social prescinde de um olhar para a 

organização social do esquecimento, as regras de exclusão, supressão ou repressão e 

a questão de quem quer que esqueça o que e por quê. A “amnésia social”, por sua vez, 

é outro fenômeno que pode ser relacionado à anistia, como vimos, e ao que se 

chamava de “atos de esquecimento”, ou seja, a obliteração oficial de memórias em 

conflito no interesse de uma coesão social. Nesse sentido, a historiografia tem muitos 

exemplos acerca da censura oficial do passado. Como analisa Peter Burke: 
 

A censura oficial do passado também é muito famosa e pouca 

necessidade há de falar sobre as várias revisões da Enciclopédia 

Soviética, com ou sem o verbete Trotski. Muitos regimes revolucionários 

e contra-revolucionários gostam de simbolizar seu rompimento com o 

passado mudando nomes de ruas, sobretudo quando esses nomes se 

referem a datas de acontecimentos importantes. Quando visitei a 

Bulgária, em meados da década de 60, o único guia turístico que levava 

comigo era um guia azul de 1938. Apesar dos úteis mapas de rua que 

fornecia, eu muitas vezes me perdia e tinha de perguntar aos 

transeuntes como encontrar a rua 12 de Novembro ou qualquer outra. 

Ninguém parecia surpreso, ninguém sorria, apenas me orientavam. Mas 

quando eu chegava à rua 12 de Novembro, descobria que era a rua 

Primeiro de Maio, e assim por diante. Pode-se considerar esse incidente 

como um lembrete da força das memórias não oficiais e da dificuldade 

185 BURKE, Peter. Variedades de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 85. 
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de apagá-las, mesmo sob os chamados regimes “totalitários” de nossos 

dias.186 

 

Percebe-se que há uma censura oficial das “memórias incômodas”, sabendo-se 

que os esquecimentos programáticos se ancoram na tradição e os exemplos são 

múltiplos. Essa constatação se ramifica na análise de alguns estudiosos da memória, 

dentre eles o sociólogo francês Maurice Halbwachs, o qual afirma que “a lembrança é 

em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do 

presente, e, além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas 

anteriores e de onde a imagem de outrora se manifestou já bem alterada”.187 

Existem muitas lacunas entre a memória social e coletiva que revelam 

contradições e também repetições de trauma, uma vez que não foram tratadas. São as 

tradições de esquecimentos em que grupos suprimem o que não é conveniente lembrar 

ou, mais ainda, manipulam o passado para legitimar o presente. Um dos caminhos 

possíveis, apontados por Peter Burke, está na desconstrução de mitos, preservando os 

registros do passado que são incompatíveis com as versões oficiais, ou seja, nos 

processos de resistência e na descoberta de lugares de memória que resistem e que 

mantêm outros aspectos da história preservados e não revelados pela história oficial. 

No entanto, enquanto a leitura da memória hegemônica busca uma continuação 

lógica de eventos e uma espécie de registro linear dos indivíduos, apontando para a 

considerada memória coletiva que o tempo preservou, a perspectiva foucaultiana, em 

sua genealogia acerca das contramemórias, problematiza as descontinuidades e 

lacunas que a história traz, de forma que se realçam as diferenças entre as pessoas, 

sobretudo as consideradas marginais.  
 

A genealogia seria, portanto, com relação ao projeto de uma inscrição 

dos saberes na hierarquia de poderes próprios à ciência, um 

empreendimento para libertar os saberes históricos, isto é, torná-los 

186 BURKE, Peter. Variedades..., op. cit., p. 86. 
187 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2004. p. 75-76. 
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capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, 

unitário, formal e científico.188 

 

Para Foucault, tanto o indivíduo quanto o coletivo social são subscritos pela 

ordem do poder de forma singular, ou seja, constituem-se os processos de criação de 

si. Por conseguinte, e tomando a questão por outro ângulo, principalmente a partir 

desse instante é que a memória se apresentará com outros signos, os quais não se 

reduzem à produção hegemônica e não se apresentam meramente como fonte de 

denúncia, mas, quem sabe, poderão se mostrar por um processo de resistência que 

consegue ser pensada por diferentes modos de subjetivação. Nessa esteira, Foucault 

nos revela que podemos pensar de “fora” das malhas do poder, ou seja, podemos 

resistir. 

O poder não é algo que se detém como uma coisa, como uma propriedade, que 

se possui ou não se possui. Não existem, de um lado, os que têm o poder e, de outro, 

aqueles que se encontram alijados dele. O que existem são práticas ou relações de 

poder, o que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que 

funciona como uma maquinaria não situada em um lugar privilegiado ou exclusivo, mas 

que se dissemina por toda a estrutura social, sempre presente e exercida como uma 

multiplicidade de relações de forças.  

Foucault rejeita uma concepção do poder inspirada pelo modelo econômico que 

o considera como mercadoria. Analisando o modo de ação do poder, Foucault, junto da 

ideia de genealogia, desenvolveu uma concepção não jurídica do poder. Viu que é 

impossível dar conta do poder, se é caracterizado como um fenômeno que diz respeito, 

fundamentalmente, à lei ou à repressão. A ideia básica de Foucault é mostrar que as 

relações de poder não se passam, fundamentalmente, nem ao nível do direito nem da 

violência; não são basicamente contratuais, nem unicamente repressivas.  

Foucault identifica poder com o Estado e o considera essencialmente como 

aparelho repressivo no sentido de que seu modo básico de intervenção sobre os 

cidadãos se daria em forma de violência, coerção, opressão, uma concepção que 

pretende dissociar os termos dominação e repressão. O poder tem uma existência 

188 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 16. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 172. 
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própria e formas específicas em nível mais elementar, não é uma dominação global e 

centralizada que se pluraliza: difunde-se e repercute nos outros setores da vida social 

de modo homogêneo. Para o filósofo, não existe uma teoria geral do poder, uma vez 

que não o considera uma realidade que possua uma natureza, ou uma essência 

definida por características universais. Não o vê como objeto natural, uma coisa, mas 

como uma prática social constituída historicamente e, portanto, capaz de ser revista, 

reformulada e substituída pelo novo. Nessa análise, entendemos que o poder não está 

localizado em nenhum ponto específico da estrutura social, funcionando como uma 

rede de dispositivos ou mecanismos dos quais nada e ninguém pode escapar. 

Distante dos pressupostos da “historiografia da revolução”, tão impactante no 

final dos anos de 1960 e na década de 1970 – quando o conhecimento do passado era 

considerado imprescindível para o entendimento do presente e para a elaboração das 

estratégias revolucionárias, tendo em vista a criação da sociedade do futuro –, os 

historiadores buscam outras razões que justifiquem, ao menos para si mesmos, o 

estudo da História. Ninguém duvida, ainda assim, de que necessitamos de narrativas 

do passado para a construção da própria identificação e, nesse sentido, a 

desautorização da História oficial afirma um movimento contestador das imposições 

normativas do Estado Nacional, tanto quanto a busca de novos passados com os quais 

o indivíduo e o grupo social possam se reconhecer e vincular-se no presente.  

A História explode em uma multiplicidade de narrativas possíveis, 

evidentemente, longe de valorizar a linha de continuidade construída pelo olhar do 

historiador e que nos vincula ao passado como decorrência necessária da própria 

evolução de um estado anterior, seja no positivismo, seja no marxismo, com a metáfora 

do desenvolvimento das forças produtivas. Longe, portanto, dessa naturalização que 

não era considerada operação historiográfica, mas estabelecida como reconhecimento 

adequado de uma realidade inscrita na ordem do mundo, Foucault abre um novo 

caminho da reflexão histórica. Na contramão da ideologia do progresso, atentamo-nos 

para os acasos e descontinuidades, para as rupturas e rachaduras, para a emergência 

e para a proveniência dos acontecimentos, capazes, portanto, de pensar 

diferentemente e de captar novos fenômenos que escapam ao olhar identitário e às 

categorias abstratas e universais.  
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Nesse sentido, há a exigência de uma nova concepção de tempo, não mais 

referida pelas imagens da linha ou do círculo, tão recorrentes em nosso imaginário 

social. O que nos faz refletir sobre uma noção de temporalidade que escapa à 

tradicional sequência passado-presente-futuro, a qual já sabemos, mas vale repetir, 

garante a linha da continuidade histórica e legitima as formas dominantes no presente. 

Então, não se trata de considerar o passado um tempo encerrado e distante, 

suficientemente organizado para ser “desvelado” ou “revelado” pelo trabalho do 

historiador. Ao contrário, o passado comporia também o presente naquilo que 

permanece, naquelas formas e modos de ser e de pensar que, por mais envelhecidos e 

anacrônicos que pareçam, insistem em ficar, cristalizando-se, contaminando a própria 

vida e barrando as forças do novo. Como afirmou Robert Castel: “a história segundo 

Michel Foucault está feita de descontinuidades e rupturas, cujas marcas e feridas o 

presente carrega...”. E complementa: “se o presente não é apenas o contemporâneo, é 

necessário fazer uma história do presente, quer dizer, reativar a carga do passado que 

está presente no presente”.189  

A história genealógica é eminentemente política, pois questiona as formas que 

se cristalizaram em nossas sociedades em inúmeras dimensões. A História fornece um 

amplo repertório composto pelo material empírico disponível como base para 

conhecermos outras experiências e racionalidades, ou seja, para pensarmos 

diferentemente e transformarmos o imaginário político e cultural vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

189 CASTEL, Robert. Pensar, narrar, enseñar la história. Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura, 
n. 47, Barcelona, Editorial Archipiélago, p. 69. 
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Contraesquecimentos  
 

 
Figura 11 – Plasmatio. Jose Rufino, 2002. 

 

O artista José Rufino190 é um colecionador de memórias. Por meio de cartas e 

papéis de cartas, desvia as memórias históricas do historicismo, levando-as para 

lugares emocionais, segundo definição do próprio artista, trabalhando dessa forma as 

memórias profundas com grande carga emocional. O artista, que também tem formação 

190 José Rufino, nascido José Augusto Costa de Almeida, vive e trabalha em João Pessoa. Como artista, 
adotou o nome do avô paterno. Formado em Geologia pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), onde fez também o doutorado, é artista visual e professor da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). 
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em paleontologia, diz recolher os fragmentos e agrupá-los em uma atividade de 

permear as emoções relacionadas às perdas.191 

Através da instalação Plasmatio, dialoga com a memória dos desaparecidos 

políticos, dentro de uma subjetividade, trazendo à tona a questão da ditadura militar e a 

ausência dos corpos dos desaparecidos políticos. O obra é permeada por uma emoção 

muito intensa e peculiar: uma contramemória, uma vez que extrai do passado oculto 

referencias para construir uma poética permeada de significados, de recolhos de 

arquivos particulares. 

Em sua poética de resistência, ele ao mesmo tempo faz uma arqueologia do 

passado, buscando por meio da memória particular o que ele chama de “saudade dos 

desaparecidos durante a ditadura militar”, e reapresenta cartas e documentos das 

vítimas doados ao artista por familiares. Neles, José Rufino resgata corpos 

desfigurados, desenhados com o teste de Rorschach,192 uma simbologia ou 

homenagem aos protagonistas dessas mensagens passadas de geração a geração, 

sem uma resposta possível. A instalação é composta de cartas que formam corpos, que 

remetem aos desaparecidos, a partir de uma pintura sobre as cartas de modo a 

preservar em parte o conteúdo, que por sua vez se torna indecifrável. O suporte da 

pintura, criado pelas cartas guardadas, carrega os últimos vestígios das vítimas; estas 

não são expostas isoladamente, porém como totens amparados pelo próprio aparelho 

da burocracia oficial utilizada pelo sistema político e pela sociedade. 

A história dessa instalação se mistura com a do artista, o qual recebeu como 

herança a biblioteca do avô, que ele chama de “baú de ossos”, contendo mobiliário e 

cartas da relação com seu pai, que foi preso político. A partir desse fato, o artista se 

interessou em levantar as memórias guardadas, e entrou em contato com familiares de 

presos e de desaparecidos políticos. Segundo o artista, foi buscando recodificar o 

passado e destruindo um memorial histórico que ele construiu um memorial da arte. 

191 Palestra proferida no IEA-USP em 6 de novembro de 2014, sobre Memória e Direitos Humanos, na 
mesa de debates sobre Memória, Arte e Educação em Direitos Humanos. 
192 O teste de Rorschach é uma técnica de avaliação psicológica pictórica, comumente denominada 
de teste projetivo, ou mais recentemente de método de autoexpressão. Foi desenvolvido pelo psiquiatra 
suíço Hermann Rorschach. Este teste foi largamente utilizado por alguns profissionais psi durante a 
ditadura militar com o objetivo de traçar um perfil psicológico dos militantes. Essa pesquisa foi 
encomendada pelo Exército brasileiro sob o nome de “Perfil Psicológico do Terrorista Brasileiro”. Sobre o 
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Criou monotipias como corpos dos desaparecidos através de suportes doados, cartas e 

outros documentos, numa espécie de sudário dos corpos ausentes.193 As imagens, 

como rastros de memória, são como impressões de corpos desaparecidos.  

O aparato de repressão utilizava documentos dos próprios militantes para obter 

informações sobre eles. Muitos foram presos, torturados e mortos por terem seus 

nomes em documentos confiscados pela repressão. Hoje, poucos documentos restam 

em posse de militantes e de seus familiares, já que grande parte foi destruída pelos 

próprios, para evitar que o Estado ditatorial tivesse acesso a essas informações. 

Familiares de militantes relatam, em depoimentos, a dor de queimar documentos, 

cartas, fotos, ou anotações de seus parentes. Compulsoriamente, transformaram em 

cinzas objetos afetivamente valiosos da perspectiva emocional e que não podiam ser 

guardados sob o risco de se tornarem evidências e provas. 
 

Exposta pela primeira vez na XXV Bienal Internacional de São Paulo, a 

composição da obra envolveu a formação de uma rede de contatos 

entre parentes de desaparecidos políticos. Na época, Rufino divulgou 

seu projeto e convidou as pessoas a doarem papéis, cartas e 

documentos, que tivessem ligação com os desaparecidos e que 

estivessem “impregnados” de saudade. Uma intenção adicional era a de 

traçar um paralelo entre a saudade dos desaparecidos e a saudade 

portuguesa à época do sebastianismo, saudade dos que partiam para 

além-mar. As monotipias, feitas sobre esses papéis, tomam a forma de 

“gravuras-sudários”, evocando a ausência daqueles corpos, que já 

existiram e que se esvaneceram da consciência coletiva, permanecendo 

vívidos apenas nas recordações dos parentes e amigos próximos. Na 

instalação, essas pinturas desprendem-se de escrivaninhas, mesas e 

cadeiras, que fazem referência aos ambientes de interrogatório, 

assunto, ver: COIMBRA, Cecília Maria Bouças. Gênero, militância e tortura. In: AZAMBUJA, Mariana et 
al. (Org). Violência, gênero e políticas públicas. Porto Alegre: PUCRS, 2004.  
193 Sudário é um tecido de linho usado como mortalha na antiguidade na preparação dos mortos. Seu uso 
está relacionado ao cristianismo por ter sido encontrado um tecido que remetia à impressão da face de 
Cristo: Santo Sudário. 
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confinamento e tortura, descritos pelos homens e mulheres detidos pelo 

sistema.194 
 

Segundo o crítico Moacir dos Anjos,195 em Plasmatio, o artista realiza a operação 

– recorrente em sua trajetória – de deslocar tempos e sentidos. Busca recuperar 

lembranças e encobre-as com as marcas de pigmento escuro; desvelam-se significados 

não partilhados por muitos, no mesmo instante em que os esconde ou muda. Inscrito 

nessa indecisão aparente, há o desejo de construir situações que reclamem, de modo 

inequívoco, o que é recalcado, esquecido ou pouco levado em conta pela historiografia 

culta: a existência de um sentimento de saudade que ultrapassa a esfera do indivíduo e 

que resume um estado de reconhecimento coletivo de perdas.  

Com a exposição de testemunhos por anos condenados à invisibilidade social 

(por recato ou medo de quem os formulou um dia), José Rufino não se detém apenas à 

articulação original de textos antes indisponíveis à consulta pública; faz da própria 

atuação sobre a materialidade frágil desses escritos elemento indispensável para ativar, 

no âmbito do enunciado artístico, o sentimento comunal de ausência que embutem. E é 

o que de coincidente há em todos esses vestígios pessoais de perdas que justifica e 

permite a intervenção sobre eles, fazendo da saudade um sentimento que une muitos e 

que pode, ao menos certas vezes, definir uma comunidade inteira. Instaura-se o 

desconforto do luto inconcluso, organizando o espaço expositivo de modo partido e 

tenso, e Plasmatio se configura não como monumento ou memorial – agentes de 

esquecimento –, mas como ruínas incômodas por onde circulam trauma e silêncio e 

reverbera o fato público.196 

 Plasmatio é um coletor das sobras do discurso que a história oficial deixou para 

trás. Uma das pessoas que contribuíram com o processo foi Lúcia Alves, filha de Mário 

Alves,197 que forneceu documentos para a criação de mais uma escultura para o 

194  WERNECK, Sylvia. José Rufino. Revista Norte – Cultura no sul do mundo, n. 5, p. 16-17, Porto 
Alegre, 25 jul. 2008. 
195 ANJOS, Moacir dos. O tempo impreciso que se nomeia de agora. Catálogo de exposição individual. 
Recife: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, 2004. 
196 Idem. 
197 Mário Alves de Souza Vieira (Sento Sé, 14 de junho de 1923 – Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1970) 
foi um político brasileiro, um dos fundadores do PCBR. Morto nas dependências do quartel da Polícia do 
Exército no Rio de Janeiro no início de 1970, durante a ditadura militar brasileira, é dado hoje como 
"desaparecido político". 
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conjunto Plasmatio. Rufino utilizou uma longa mesa de madeira escura e, no tampo, 

imprimiu um conjunto de documentos da família Alves. A gravura impressa nos 

documentos faz com que a mesa, outrora utilizada para fins terapêuticos, agora se 

assemelhe ao mobiliário do Instituto Médico Legal.  

Lúcia conta que aceitar o convite de Rufino possibilitou que reencontrasse seus 

arquivos, e que ficou em choque. Talvez o contato com as lembranças surpreenda 

nesse sentido, pois ainda há muito guardado, há muito silenciado. Lúcia fala de sua 

experiência com o trabalho. Conta que, quando está sozinha em frente àquela mesa, “é 

só dor e saudades”, mas quando tem a oportunidade de falar de sua experiência para 

as outras pessoas, isso se transforma. Dessa forma, ela traz o efeito da coletivização 

dessa experiência em sua vida. No momento em que essa deixa de ser sua história 

pessoal, algo se produz: “a fala, a denúncia, o tornar público nos retiram do território do 

segredo, do silêncio, da clandestinidade. Com isso, podemos sair do lugar de vítima 

fragilizada, despotencializada e ocuparmos o da resistência, da luta”.198  

Plasmatio se insere no campo da contramemória como uma resistência. Ao 

recolher fragmentos de um passado que não viveu, apenas ouviu, o artista mergulha no 

sensível e cria uma instalação a partir dos resíduos de memória que ele transforma, 

transmuta, criando uma aura de culto. A redescoberta do passado e o contato com as 

memórias da ditadura por um viés íntimo descortinam um universo particular e, ao 

mesmo tempo, pertencente a todos. 

Como em uma caixa de recolhos, o artista, por meio da organização sensível das 

memórias, cria corpos, sudários de sofrimento e de lembranças destinadas ao guardar, 

como as caixas de memórias que temos dos que já não mais estão. O artista 

ressignifica passados e constrói presenças pelos restos materiais, coletados junto a 

depoimentos, fragmentos de memórias. As imagens criadas possuem uma aura mística 

de respeito e do sagrado. Evocam a dor, numa atmosfera que remete a uma 

religiosidade. As cartas, manchadas dispostas como relicários, simbolizam os ritos que 

os desaparecidos não tiveram. São expostas como aparições e revelam o que se tentou 

ocultar.  

198 KNIJNIK, Luciana. Criação de arquivos: testemunho e memória da experiência da tortura no Brasil. 
Dissertação. Rio de Janeiro: UFF, 2007. 
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Figura 12 – Plasmatio. José Rufino, 2002. 
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Figura 13 – Plasmatio. José Rufino, 2002. 
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Catando os cacos do caos 
 

Catar os cacos do caos 

como quem cata no deserto 

o cacto 

– como se fosse flor. 

Catar os restos e ossos 

da utopia 

como de porta em porta 

o lixeiro apanha 

detritos da festa fria 

e pobre no crepúsculo 

se aquece na fogueira erguida 

com os destroços do dia. 

Catar a verdade contida 

em cada concha de mão, 

como o mendigo cata as pulgas 

no pêlo 

– do dia cão. 

Recortar o sentido 

como o alfaiate-artista, 

costurá-lo pelo avesso 

com a inconsútil emenda 

à vista. 

Como o arqueólogo 

reunir os fragmentos, 

como se ao vento 

se pudessem pedir as flores 

despetaladas no tempo. 

Catar os cacos de Dionisio 

e Baco, no mosaico antigo 

e no copo seco erguido 

beber o vinho 

ou sangue vertido. 
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Catar os cacos de Orfeu partido 

pela paixão das bacantes 

e com Prometeu refazer 

o fígado 

– como era antes. 

Catar palavras cortantes 

no rio do escuro instante 

e descobrir nessas pedras 

o brilho do diamante. 

É um quebra-cabeça? 

Então 

de cabeça quebrada vamos 

sobre a parede do nada 

deixar gravada a emoção 

Cacos de mim 

Cacos do não 

Cacos do sim 

Cacos do antes 

Cacos do fim 

Não é dentro 

nem fora 

embora seja dentro e fora 

no nunca e a toda hora 

que violento 

o sentido nos deflora. 

Catar os cacos 

do presente e outrora 

e enfrentar a noite 

com o vitral da aurora 

 
Affonso Romano de Sant’Anna. Catando cacos do caos.  

In: O lado esquerdo do meu peito. Rio de Janeiro: Rocco, 1991. 
 

 

 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/affonso-romano-de-santanna-poemas/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Chegar ao desconhecido pelo desregramento de todos os  

sentidos (...) um longo, imenso e raciocinado desregramento  

de todos os sentidos.199 

 

Presenças na ausência 
 Na construção ou (re)elaboração da memória da ditadura civil-militar no Brasil 

que ainda está em processo, faz-se necessário ouvir os silêncios, inventariar arquivos, 

registrar narrativas e contranarrativas, olhar o passado com lentes perscrutadoras, 

analisar a história a contrapelo, as contramemórias, o não dito. Mas de que forma isso 

se torna possível, quando os ausentes não podem mais opinar, quando os discursos 

oficiais formataram ideias e padrões, quando os arquivos constituídos pelo poder pouco 

revelam e, quando revelam, são passíveis de intervenções e de interdições e quando a 

história foi sendo construída e descontinuada pelo viés do poder e a versão dos 

vencidos ainda precisa ser revista?  

A memória do período é necessária como entendimento do passado, como 

análise do fenômeno que produziu a violência desmedida e o estado de exceção, e 

também como advertência para o perigo de seu retorno e para os lastros de sua 

continuidade que perduram. Esse perigo ainda assombra a sociedade em suas esferas 

conservadoras e mal informadas, e ainda está presente em discursos dominantes e em 

esferas institucionais. Por isso é preciso ouvir, analisar, entender o processo, pelo 

discurso e pelo não discurso, possibilidades essas que a arte pode oferecer. 

As ideias aqui sustentadas são as de que o caminho da construção das 

memórias da ditadura militar no Brasil não pode desconsiderar a importância da arte e 

do pensamento crítico que das poéticas suscitam com tanta força quanto – ou, por 

vezes, até mais – a análise do discurso, ou que os documentos oficiais podem 

apresentar e representar como fontes. No mínimo, este é um contraponto necessário 

para a compreensão do que foi solapado da história, tanto por conseguir adentrar 

territórios simbólicos reveladores quanto por desvelar camadas do discurso em um 

199 RIMBAUD apud DELEUZE, G. Crítica e clínica. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 1997. p. 42. 
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território de livre interpretação e de possibilidades de adentrar camadas dos diversos 

discursos que permeiam a sociedade e que revelam aspectos de um passado ainda em 

processo de entendimento. No entanto, a arte tem sido vista em alguns contextos como 

acessório, como ilustrativa e destinada aos marcos de monumentalização ou produção 

de cenografias do período, e não como um canal potente e significativo que pode 

provocar percepções e conectar os territórios anteriores ao discurso, posto que escapar 

à ordem do discurso é um dos caminhos possíveis e atingíveis através da arte.  

Nas palavras de Foucault, “a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 

aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”.200 Os processos artísticos 

podem ser significativos enquanto resistência, desmonte dos ordenamentos discursivos, 

transmissão de sentidos e indo além, como produção de presença, como vimos.  

O campo da arte é um campo libertário e crítico que propicia ao mesmo tempo a 

revelação das estruturas dominantes e a esfera das emoções represadas e os sentidos 

ocultados, abrindo uma vertente de possibilidades de entendimento do processo social. 

Quando Foucault pronuncia seu discurso inaugural no Collège de France em 1970, 

afirma que não queria entrar na ordem arriscada do discurso, pela dificuldade de 

escapar dele e ao mesmo tempo pela necessidade de conseguir entendê-lo em suas 

camadas. Retomamos esse trecho foucaultiano nessas conclusões finais, pois define 

bem a questão da produção da memória e a necessidade de analisar o discurso e ao 

mesmo tempo de escapar dele pelas frestas possíveis.  

Essa inquietação que Foucault definiu como a da  

 
existência transitória destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo 

uma duração que não nos pertence; inquietação de sentir sob essa 

atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se 

imagina; inquietação de supor lutas, ferimentos, dominações, servidões, 

através de tantas palavras cujo tempo reduziu as asperidades.201  

200 FOUCAULT, Michel.  A ordem do discurso. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. 10. ed. São 
Paulo: Loyola, 2004. (Aula Inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970.) 
201 FOUCAULT, Michel.  A ordem..., op. cit., p. 8. 
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Pois bem, é no território da interdição social que essa inquietação perdura, no 

controle da palavra, dos arquivos, da política, da polícia, do poder, das grades que nos 

engessam o pensamento. Adentrar esse território foi a força movente para o 

entendimento do não dito e ao mesmo tempo redescoberto por outros canais. No caso, 

revelado através de processos de arte e das diversas esferas que produzem memórias. 

Essa inquietação foi sendo construída a partir do entendimento das próprias esferas 

institucionais em analogia com poéticas, que por sua vez acabam englobando o 

processo e abrindo outras possibilidades de olhar. 

A pesquisa buscou percorrer o discurso oficial, as amnésias políticas, os 

discursos subterrâneos, os lugares do poder e da cultura, assim como a manifestação 

do desejo. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou o sistema de 

dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar. 

Entramos também no território das exclusões, dos discursos descontinuados e do 

silenciamento, em que o sistema institucional perdura e se molda. Buscamos caminhos 

para tentar romper essa ordem; encontrar nas frestas e lacunas algum sentido que 

escapou à dominação. 

A arte se coloca para além dessa ordem do discurso, pois supera as formatações 

ao promover rupturas e revelar possibilidades além das estruturas oficiais e 

institucionais, por que seu território é outro e nos reconecta com o discurso verdadeiro, 

com o que se chamou de vontade de verdade,202 possibilitando a compreensão da 

própria estrutura de exclusão, dos silenciamentos, das proibições, do desmascaramento 

202 “A vontade de verdade, que atravessou tantos séculos de nossa história, ou qual é de uma forma 
muito geral, o tipo de separação que rege nossa vontade de saber, então é talvez algo como um sistema 
de exclusão (sistema histórico, institucionalmente constrangedor) que vemos desenhar-se. Separação 
historicamente constituída, com certeza. Porque ainda nos poetas gregos do século VI, o discurso 
verdadeiro – no sentido forte e valorizado do termo – o discurso verdadeiro, pelo qual se tinha respeito e 
terror, aquele ao qual era preciso submeter-se, porque ele reinava, era o discurso pronunciado por quem 
de direito e conforme ritual requerido; era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a cada qual sua 
parte; era o discurso que profetizando o futuro, não somente anunciava o que ia se passar, mas 
contribuía para a sua realização, suscitava a adesão dos homens e se tramava assim com o destino. Ora, 
eis que um século mais tarde, a verdade mais elevada já não residia mais no que era o discurso, ou no 
que ele fazia, mas residia no que ele dizia: chegou um dia que a verdade se deslocou do ato ritualizado, 
eficaz e justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para o seu sentido, para a sua forma, seu objeto, 
sua relação e sua referência. Entre Hesíodo e Platão uma certa divisão se estabeleceu, separando o 
discurso verdadeiro do discurso falso (...) essa vontade de verdade é também reconduzida pela dúvida, 
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da verdade, nas esferas do poder e do desejo.  A vontade de verdade que desmascara 

a verdade instituída, que escapa ao controle e à delimitação do discurso, permite 

também a construção de novos discursos, porque permite dizer algo além do próprio 

texto, além das formatações que a cultura impõe e que quase sempre é muito difícil de 

se libertar, pois “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”.203 

A arte pode adentrar esse território do desmonte do discurso, do entorno, nos 

discursos e nos silêncios, na origem das significações, no cotidiano apagado, nos 

decretos, contratos, arquivos, na origem das regras, nas transmissões ocorridas no 

anonimato, no que escapou ao controle, bem como no próprio controle com seus 

tentáculos. Pode se aprofundar ainda no território das verdades instituídas e 

institucionalizadas, dos condicionantes históricos que se perpetuam pela transmissão – 

apresentando as diferentes camadas da memória, fazendo-se uma arqueologia dos 

tempos e das diferentes camadas do controle das mentalidades. 

A pesquisa buscou entrar na ordem dos discursos imposta pela ditadura militar 

no Brasil por sua vertente oficial e institucional, que estabeleceu o ordenamento jurídico 

e cultural, as formatações e as disciplinas. No entanto, foi essa plataforma que nos 

incentivou a buscar seu desmonte para penetrar no universo da construção de poéticas 

como um caminho para entender como as memórias estabelecem ambiguidades e 

como o poder se entrelaça e cria sistemas de restrição, definindo-as, se estas por sua 

vez não forem desconstruídas de suas propriedades e grades, considerando-se que 

memórias podem ser produzidas, fabricadas ou até mesmo induzidas. Nessa busca 

pela apropriação social de dois discursos distintos, nos processos de construção da 

memória, encontrou-se um meio para equalizar as diferenças, em que a arte o que 

pode revelar as presenças, ainda que ausentes. 

O entendimento das poéticas escapa à sujeição do discurso, porque, ao mesmo 

tempo que o revela, também o desconstrói. Pode-se dizer que é das poucas formas 

possíveis para compreender a apropriação social dos discursos que continua quando 

se analisa somente a sociedade pelo universo doutrinário e institucional através de 

seus documentos e fontes, em que esse desmonte estrutural é bem mais arriscado. O 

pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de 
certo modo atribuído” (FOUCAULT, Michel.  A ordem do discurso, op. cit., p. 20). 
203 FOUCAULT, Michel.  A ordem do discurso, op. cit., p. 26. 
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discurso político encerra um tempo histórico, mas sua permanência depende do quão 

invasivo na esfera institucional ele foi. Esse é o caso das ditaduras no Brasil, 

lembrando-se que todo o aparato doutrinário, institucional e educacional foi formatado 

em suas bases.  

Por isso, a limitação ao estudo de somente uma vertente não estabelece uma 

conexão com os discursos validados, seja na questão da luta, da revolta, da resistência 

ou da aceitação, marcadas pelas oposições. Todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, dos saberes e poderes, 

e nesse sentido houve um engessamento do pensamento crítico durante os regimes 

que se estendeu para além do seu tempo. 

A arte permite então uma reconexão com o que antecede a linguagem, que por 

sua vez antecede a reverberação do discurso e pode, muitas vezes, englobar os vários 

discursos ou mesmo reconhecer suas fontes e negá-las ao mesmo tempo. Os discursos 

da memória, ou seja, o que se consolidou como tradição está nessa ordem e necessita 

de revisionismo, sem desconsiderar o campo artístico que se torna revelador das 

camadas que  engloba, permitindo perceber as camadas de acontecimentos, de 

possibilidades e de significação pela possibilidade de alargamento da história, 

permeando camadas profundas. Somente através das poéticas e da desconstrução dos 

discursos é possível atingir o que pode haver atrás das lógicas impostas e atingir outras 

esferas. 

Reitera-se que essa inquietação surgiu a partir da produção da memória da 

ditadura militar, que não pode desconsiderar a grande contribuição que a arte pode 

trazer ao processo de recuperação de memórias. Apresentam-se nessas considerações 

finais alguns aspectos percorridos e alguns encontros a partir da proposição inicial.  

O entendimento do passado é necessário, urgente. E o rebatimento dos anos da 

ditadura militar no Brasil – que foram de violência extremada, cerceamento de 

liberdades e de uma cultura que já trazia um lastro de injustiças e que se intensificou 

num estado de exceção – ainda se encontra presente nos discursos e nas memórias e, 

lamentavelmente, nas ações.  

No entanto, o futuro da democracia perpassa pela discussão do tratamento da 

memória. Apesar de o ano de 2014 ter sido bastante emblemático – com os 50 anos do 
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golpe militar de 1964 rememorado em vários aspectos, o que afetou tanto as vítimas 

diretas ou indiretas como todos os brasileiros –, o que se viu não foi muito animador,204 

o que pode ser característica do continuum da alienação produzida pelo 

desconhecimento do passado. 

O clima social que percorreu o país e que revelou uma onda antidemocrática, 

entretanto, mostrou também a fragilidade e a dificuldade da construção de uma 

democracia no país e todas as implicações decorrentes desse fator. 

Sabe-se que as consequências do golpe foram múltiplas, graves e que rebatem 

ainda na ausência das memórias, das histórias de biografias interrompidas, do exílio, 

bem como na ausência daqueles que vivem no país e se sentem exilados, no medo, na 

ira, na tortura, nos traumas e nas possibilidades de justiça abortadas. 

A questão da memória – não tem uma escrita linear – ainda possui muitas 

histórias não contadas, não compreendidas, não reveladas. O trabalho coletivo da 

garantia da não repetição desse regime motiva a construção de políticas públicas e de 

memória, para que de algum modo se renovem as esperanças.  

O lugar da pesquisa tem um papel, ainda que pequeno, para se pensar 

estratégias e na memória no âmbito acadêmico que, por longos anos, se eximiu de 

participação. Porque é na esfera institucional que as mudanças se consolidam e, no 

entanto, ainda está-se muito aquém de transformações. 

A tortura que se instituiu no Brasil ainda é muito presente em várias esferas, e 

temos um longo percurso na busca de justiça, de reparação e, sobretudo, de 

renovação.  

O silêncio social ainda é um fator dominante. Houve uma aquiescência social, 

motivada pelo temor e pelo desconhecimento. Uma aura social em que o silêncio e o 

medo foram impostos, e que perdurou. É impossível não evocar Hannah Arendt e a 

banalização do mal, presente no viés dos algozes, da não consciência e na questão da 

responsabilização que não se completou – o Brasil ainda está nesse momento no qual 

a responsabilização é frágil –, o que culminou numa era de anestesia moral, em que o 

sofrimento não foi reconhecido. A função da memória é recuperar a dignidade do outro, 

204 Foram vários os manifestos ocorridos em 2014, pedindo o retorno da ditadura militar. Apesar de serem 
fenômenos isolados e de pouca representatividade, isso revela, entre outros aspectos, um 
desconhecimento histórico do período. 
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de seu sofrimento, função essa da memória e dos memoriais, para que possamos 

quebrar o silêncio. A arte pode nos reconectar com esses sentidos. 

Precisamos entender os lastros conservadores e reacionários da sociedade e 

valorizar o trabalho da memória como uma reposição da verdade.  

A função fundamental da memória é fazer a crítica radical da mentira e recuperar 

a verdade, reunindo histórias, subjetividades, momentos de tensão e construir visão 

mais distanciada de modo a evitar a repetição.  

As obras de artistas que deixam suas pegadas revelam histórias, dão vazão às 

vozes, estabelecem possibilidades, colocam a dor numa organização sensível que 

promove também presenças. Elas tornam possível entender o outro, espelhar 

momentos, revelar silêncios, desconstruir arquivos, dissecar memórias, revelar formas, 

o indivisível, do aparecimento, do desaparecimento; e dizem não ao monumental e, 

sim, à delicadeza de poéticas que permitem a entrada no campo simbólico. 

A arte permite entrar no silêncio infindo dos que se foram, revela a vastidão de 

um mundo onde se realiza a possibilidade de, pelos destroços reunidos, encontrar os 

sentidos, encontrar nas lacunas e nas entrelinhas as histórias não contadas. Restituir 

lembranças, restituir falas, dar sentidos. Rememorar, repensar, revelar.  

Os que não tiveram possibilidades, os que, partidos, romperam-se e que, 

rompidos, perderam-se. Os silêncios instalados e a destruição de futuros. A 

representação das coisas enterradas e desaparecidas; contra o desaparecimento. Não 

podemos restituir formas ao desaparecimento, mas a arte pode.  

A tarefa de lembrar os que se foram é tarefa contínua e também nos faz 

compreender os limites e pensar: a qual herança decidiremos pertencer? 

Após o golpe militar e sua vigência no Brasil, ainda lutamos pela punição aos 

torturados do passado e do presente, pela abertura dos arquivos militares do passado, 

pela revisão da Lei da Anistia, pela busca dos desaparecidos políticos, muito ainda tem 

a ser feito. A complexidade desse processo está em lidar com uma heterogeneidade de 

mundos e a multiplicidade normativa da relação com a experiência que necessita de 

enfrentamento. Pensar no futuro da democracia perpassa a discussão do tratamento da 

memória, e o tratamento da memória não pode excluir nem descartar as várias 

memórias que ainda necessitam emergir.   
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A arte nos mostra que na realidade brasileira ainda cabem as fraturas de outrora. 

Na paradoxal ausência do esquecimento, a arte, através da ausência, mostra com força 

descomunal pelas diferenças os grupos alijados pelos  esquecimentos.  

É preciso entender os lastros memória para fazer a crítica radical da mentira e 

recuperar a verdade, reunindo histórias, subjetividades, momentos de tensão. Fazer a 

crítica dessa subjetividade é um trabalho essencial da memória, bem como lidar com os 

traumas e com a atualização dos apagamentos através das possibilidades, das 

contramemórias, dos antimonumentos. 

Os artistas estudados revelaram indícios, numa analogia do que foi feito e que se 

quis apagar. A representação das coisas enterradas e desaparecidas revelou a 

potência da arte contra o desaparecimento. Reafirma-se que não podemos restituir 

formas ao desaparecimento, mas a arte pode entrar em conexão com esses processos 

dolorosos, possibilitar várias ressonâncias e atualizar a crítica, emocionar, suscitar 

reflexões, permear lacunas. 

A tarefa de lembrar os que se foram é contínua para se compreender os limites e 

pensar no nosso pertencimento e que herança queremos legar aos que nos sucederem. 

Nossa herança foi um engodo, uma caixa de pandora lacrada e que resiste no sentido 

do não esclarecimento e da continuidade da violência. 

As obras analisadas nesta pesquisa são resistências poéticas, uma vez que 

criam outras possibilidades a partir de materialidades existentes, enquanto fragmentos.  

Rosangela Rennó recolhe fichas de arquivos esquecidas e constrói um amplo 

arcabouço para pensar nos excluídos, na fragilidade do arquivo como guardador de 

segredos, nas tramas da história que apaga vidas e arquiva sonhos, na hibridez do 

guardar.  

As ações trabalhadas em relação ao trauma que encontramos em Vogel Frei, 

que reconectam os prisioneiros ao lugar imaginário, criam momentos de catarse a partir 

da representação simbólica de liberdade a partir da construção de um lugar de 

memória, ressignificando sua existência.  

A ocupação Penetrável Genet dialoga com o passado de resistência e promove 

um percurso na cidade dos mortos em que os mortos não entraram. Destaca-se a 

delicadeza dos recolhos simbólicos com que José Rufino reconstrói o passado e dá 
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corpo, forma e significado, a partir dos guardados, das cartas, do empilhamento de 

móveis, das ausências.  

Apelo é uma clara alusão à longa duração da violência e da exclusão, muito além 

do simbólico, posto que é uma realidade, uma continuação da ausência do Estado de 

Direito e que se ampara na ausência de memória, de referenciais, de equidades, de 

equinamidades e de ajustes sociais.  

Toda essa forma que a arte possibilita como magia, como uma sucessão de 

possibilidades e de lugares de encontro, faz valer um dos sentidos da afirmação de 

Heidegger de que “a arte então é o surgir e o acontecer da verdade”.205 

Mas recordemos um trecho do poema que abre este estudo, que não se conclui: 

“Muita louça ainda resta de Pompéia, mas os lábios que a tocaram, / Nem um só”.206 

É por esses que não mais estão e também pelas gerações vindouras que essa 

luta pela verdade, pela justiça e pela transição não pode ser enfraquecida. E a arte não 

pode ser negligenciada, posto que é um caminho de entendimento e uma conexão com 

as várias camadas de memórias que podem revelar o que a história não registrou e o 

que o poder tentou encobrir. Ainda que tarde. Podemos evitar as repetições, acreditar 

em transformações sociais e apostar na democracia. Mas é preciso ter olhos para ver e 

sentidos para entender os processos e superá-los, buscando-se um aprimoramento, a 

possibilidade de construção de novas utopias e a revisão de um passado que ainda se 

instala em fragmentos e constrói impedimentos para uma transição necessária e para 

uma nova convivência e nova consciência social. 

É com Foucault que encerramos este percurso, na intenção de que essa história 

possa ser continuada, revista, relida e repensada, e de que a arte e a memória sejam 

aliadas nesse processo de entendimento: 
 

é preciso continuar, eu não posso continuar, é preciso continuar, é 

preciso pronunciar as palavras enquanto as há, é preciso dizê-las até 

que elas me encontrem, até que me digam – estranho castigo, estranha 

falta, é preciso continuar, talvez já tenha acontecido, talvez já tenham 

205 HEIDEGGER, M. A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 1992. p. 60. 
206 BRITTO, Paulo Henriques. As coisas que nos cercam. In: Macau. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003. 
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dito, talvez me tenham levado ao limiar da minha história, diante da 

porta que se abre sobre minha história, eu me surpreenderia se ela se 

abrisse.207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 FOUCAULT, Michel.  A ordem do discurso, op. cit., p. 6. 
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