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APRESENTAÇÃO 

 

Este é um número especial da Cadernos do NUPPOME. Trata-se, literalmente, de um 

número especial. Por várias razões. Primeiramente, porque nele publicamos, traduzido 

para o português, um texto escrito pelo historiador catalão Ricard Vinyes, professor da 

Universidade de Barcelona e uma das principais referências internacionais nos estudos 

sobre políticas de memória a quem registramos o nosso agradecimento. 

 

Outro motivo pelo qual podemos dizer que esta é uma edição especial da Cadernos do 

NUPPOME se refere ao contexto no qual a mesma foi produzida. Desde março, estamos 

todas/os, dentro do possível, (sobre)vivendo à quarentena. A incerteza sobre o futuro 

em meio à pandemia, por vezes, paralisa. Preparar uma publicação acadêmica em meio 

ao caos, à incerteza, à tragédia humana potencializada pelas desigualdades evidenciadas 

com a crise, pode parecer algo menor. Consideramos, contudo, que dar andamento em 

alguns projetos é, também, uma forma de resistir. 

 

A obra que ilustra nossa capa, batizada de “El abrazo” (“O abraço”), é uma imagem 

icônica produzida pelo pintor espanhol Juan Genovés, falecido em maio deste ano. Sua 

obra foi um dos símbolos da transição espanhola, sendo utilizada, na década de 1970, 

para uma campanha da Anistia Internacional em defesa dos direitos humanos. 

 

Com este número e, inspirado na imagem produzida por Genovés, o Núcleo de Pesquisa 

sobre Políticas de Memória | NUPPOME abraça, ainda que virtual e metaforicamente, 

às/aos leitoras/es. 

 

Se puderem: Fiquem em casa. Cuidem-se. Salvem vidas. 

 

Uma boa leitura. 

 

Saudações, 
Carlos Artur Gallo 
Coordenador do NUPPOME 
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TRADUÇÃO 

 

 

A MEMÓRIA COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA
1

 

 

 

 
 

 

As formas como foram desenvolvidas as políticas públicas de memória, e também outras 

iniciativas memoriais no nosso tempo, constituíram um modelo canônico, praticamente 

universal, fundado e sustentado em um princípio imperativo, o dever de memória, o 

imperativo da memória. 

Minha intenção é refletir e argumentar sobre o propósito de nos afastarmos desse 

princípio que estabelece a memória como um dever, como um imperativo moral, sobre 

o qual se sustenta este modelo e do qual derivam consequências importantes e 

negativas, tais como: 

1) O estabelecimento de um relato transmissível único, enormemente coerente, 

cartesiano, impermeável em sua lógica, e que o cidadão tem o suposto dever 

                                                           
1 Texto publicado originalmente em: Actas del Primer Seminario Internacional “Políticas de la Memoria”. 
Buenos Aires: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 2008. p. 77-84.  A versão original do texto foi 
escrita em catalão e a tradução para o português foi realizada por Carlos Artur Gallo, tendo sido autorizada 
e revisada pelo autor. 
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moral de conhecer e transmitir de maneira idêntica tal como o recebeu, numa 

ação que, como vocês podem perceber, é própria da transmissão de qualquer fé 

religiosa. E é eficaz em seu objetivo de bloqueio a qualquer possibilidade de 

ressignificação, sob pena de heresia e desqualificação. 

2) Deste imperativo moral deriva também a tendência frequente de estabelecer o 

dano sofrido e a dor gerada ao indivíduo como o ativo essencial da memória 

transmissível, o seu capital e, portanto, a dor se torna condutora, a dor acaba 

sendo a guia privilegiada da memória transmissível. Deste fato deriva uma 

consequência grave, a constituição da dor e do dano em um princípio de 

autoridade substitutivo da razão. 

A dor, o sofrimento, não são um valor, são uma experiência. A dor causada faz parte da 

experiência histórica dos processos democráticos e há de ser conhecida por simbolizar 

a violação dos direitos das pessoas. Porém, ela acaba sendo muitas vezes estabelecida 

como o denominador comum da memória transmissível. Isto quando, provavelmente, o 

denominador comum da resistência à ditadura, das lutas democráticas, e, eu ousaria 

dizer, o capital transmissível da memória democrática, são as múltiplas práticas de 

transgressão. 

A transgressão é a violação consciente de algo que é considerado injusto e opressivo. E 

é isso o que os agentes da resistência às ditaduras praticaram. E isso não afeta apenas 

as relações políticas. A transgressão não é apenas política, é artística, é cultural, é vital, 

é também social. 

O antifranquismo não era somente uma militância política, era também a dissidência de 

uma parte importante da sociedade que não podia realizar os seus projetos de vida e, 

desejando realizá-los, tornava-se dissidente e resistente, ainda que com intensidades 

muito diferentes. 

Por outro lado, o sentimento de injustiça não termina com a democracia. Ele se acalma 

e muda, mas existe e gera perplexidades diversas, inconformidades múltiplas, 

resistências distintas. A dor é uma experiência. A transgressão é um valor. E o é no 

passado e no presente, porque revela a atitude crítica diante de realidades 

antidemocráticas, ademocráticas ou insuficientemente democráticas, e percebe a 

democracia não como uma ordem preestabelecida e imutável, mas sim como um 

projeto que se cria e recria nas relações humanas que são estabelecidas por homens e 
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mulheres em seus contextos históricos. Em um Estado democrático, a transgressão tem 

alcance e consequências diferentes das sob Estados ditatoriais, porque o sistema de 

convivência em democracia, e as normas políticas e sociais, são outras que nada têm a 

ver com a ditadura, com o seu dramatismo. Mas a transgressão existe porque existe 

uma reivindicação ética contra a percepção de inconformidade ou injustiça com o 

estado de coisas presente. É por este motivo que a transgressão provavelmente 

constitui a massa crítica da memória democrática e, portanto, um dos capitais 

transmissíveis no tempo. 

Bem, o imperativo da memória, a unicidade discursiva e a dor como condutora, 

formaram um guia canônico quase universal, não apenas para as administrações que 

implementaram políticas públicas, mas também em boa parte dos movimentos 

associativos memoriais. 

O problema mais notável desse modelo que sintetizei, é que converte o passado 

fecundo, o passado utilizável, em uma memória intransitiva, quer dizer, uma memória 

que não admite, que não possibilita trabalho social, elaboração permanente, 

ressignificação, porque dela nada pode ser dito, nada pode ser afastado, visto que é uma 

memória acabada, impermeável, fechada para o presente. É um problema porque no 

presente convivem gerações diferentes, com percepções, com aproximações que 

convém que sejam livres, que não estejam predeterminadas ao receber um legado 

memorial e sua avaliação, um legado sobre o qual possuem direito de ressignificar e 

reavaliar. E este direito fica interrompido. 

Deve-se dizer que o fio argumentativo dessa busca por afastamento do modelo que 

acabo de descrever procede, em boa medida, do resultado dos trabalhos realizados pela 

Comissão Redatora do Projeto de Memorial Democrático2, da qual faziam parte os 

historiadores Manel Risques, Francesc Vilanova, Pere Ysàs, a museóloga e antropóloga 

Montserrat Iniesta, e que eu mesmo coordenei. 

Por sorte, dispúnhamos de importantes experiências em diversos países e de um notável 

capital de reflexões e análises independentes sobre a matéria, que a Comissão utilizou 

                                                           
2 Nota da tradução: O autor do texto foi coordenador de um grupo de trabalhos responsável pela 
elaboração de um projeto de lei com vistas à criação do Memorial Democrático da Catalunha (em catalão: 
Memorial Democràtic de Catalunya). O grupo funcionou ao longo do ano de 2004, e o memorial foi criado 
em 2007. O texto aqui publicado foi redigido por Ricard Vinyes a partir da sua experiência na criação do 
memorial. 
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e aproveitou nos seus trabalhos, para elaborar um critério próprio no qual basear o 

projeto que lhe havia demandado o Governo através do Gabinete de Relações 

Institucionais e Participação. 

A decisão primordial sobre a qual será construído todo o projeto se refere ao 

estabelecimento de uma premissa empírica: o imperativo de memória, o dever de 

memória, não existe. Em realidade, o dever, o imperativo de memória, nada mais é do 

que um postulado moral (religioso) que, com o tempo e segundo o contexto histórico, 

colonizou ideologias distintas, até mesmo antagônicas, com base na coesão doutrinária 

e no ensino. 

Considerar a memória como um dever moral ou, considerar o esquecimento como um 

imperativo político e civil (como se repete sem constrangimentos à exaustão), gera um 

elemento de coerção. É essa atitude imperativa a que cria um dilema e uma retórica 

enganosa quando propõe a opção entre esquecer e lembrar. 

Precisamos lembrar ou esquecer? É um dilema. Como em qualquer dilema, a opção 

entre uma das duas proposições contrárias sempre possui argumentos disponíveis, 

sempre. A lista de argumentos é interminável e, por isto, é um dilema. E é estéril, porque 

paralisa qualquer decisão e ação. 

Mas o mais preocupante desse dilema enganoso, derivado das consequências práticas 

de se proclamar a memória como um dever, é que reduz toda a questão a uma decisão 

estritamente individual e, consequentemente, exime aos governantes de qualquer 

responsabilidade. Porque a decisão, de esquecer ou de lembrar, qual seja, resta reduzida 

à mais estrita intimidade, ao âmbito privado. A sociedade não tem envolvimento, 

apenas o indivíduo e, portanto, não pode haver ação pública, somente inibição dos 

gestores. 

Ocorre, contudo, que a inibição do Estado e dos governos que o comandam, na prática, 

não existe, é uma ficção. De fato, constatamos que o Estado sempre gerou e difundiu 

sua própria narrativa, tendendo à equiparação entre ditadura e democracia em nome 

de uma interpretação tendenciosa e opinativa das expressões “reconciliação” e 

“consenso”. Expressões que substituem e ocultam processos e causalidades históricas 

e, consequentemente, fazem desaparecer os protagonistas que levaram à instauração 

do Estado de Direito que possuímos e dos valores que o sustentam. 
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É uma operação ou um processo que, para ter êxito, necessita incluir também no 

esquecimento os custos da democracia e, portanto, as reais e fortes resistências de 

muitos cidadãos à implantação da democracia. Por isto falamos de equiparação. 

Não estou dizendo, com isso, que a produção das diferentes áreas do conhecimento não 

fale dessas causalidades, processos e agentes. Expressando-se com os instrumentos e 

suportes técnicos que lhe são próprios, desde a publicação até a produção 

cinematográfica passam pela criação artística as quais podem acessar todos os cidadãos. 

Estou falando da recusa do Estado de Direito em reconhecer as bases nas quais se 

sustentam eticamente suas instituições, do sistema de convivência que nos outorgamos, 

visto que, com esta recusa, o Estado abdica de explicar a democracia como um bem 

conquistado mediante esforço coletivo e desde as ruas. É essa recusa do Estado e de 

seus gestores que faz com que o passado não passe e, ao não passar, seja instaurado 

um vazio ético, gerando demandas e criando conflitos. 

Apresento-lhes um exemplo. Em 1995, o presidente da República da França, Jacques 

Chirac, reconheceu publicamente, no Velódromo d’Hiver, em Paris, e, por primeira vez, 

a responsabilidade do Estado na massiva deportação de judeus franceses aos campos 

de concentração e extermínio. Naquela data, o conhecimento acadêmico e profissional, 

a divulgação de fatos por diversas meios e a responsabilidade do Estado francês eram 

largamente conhecidos, pelo menos de 1963, com a publicação do livro de Paxton sobre 

Vichy3. Mas, embora a verdade histórica já estivesse estabelecida e divulgada há anos, 

o passado não passava. Faltava a chancela do Estado para preencher não uma falta de 

conhecimento, mas sim uma falta ética gerada pela ausência da chancela do Estado 

sobre essa base da democracia e de sua origem. É a isso que me referia no nosso caso, 

referente a vazio ético gerado pela falta de chancela do Estado sobre as bases da 

democracia e sua origem. 

Todos vimos crescer um discurso público que nos diz que os direitos humanos são um 

obstáculo para a segurança da sociedade, afirmando que algumas formas de tortura e 

maus tratos são justificáveis precisamente para garantir esta segurança, e o vimos no 

âmbito dos Estados democráticos com cidadãos que tanto lutaram para erradicar estas 

práticas (o exemplo mais ilustrativo não é exatamente Guantánamo, mas sim a rede de 

                                                           
3 Ver: PAXTON, Robert O. La France de Vichy. Paris: Ed. du Seuil, 1973 (1ª ed. 1963). 
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prisões secretas e ilegais, espalhadas por toda parte convivendo com os países da União 

Europeia). 

Se vimos crescer esse discurso, eu diria que também vimos ser difundido, por todos os 

meios, um discurso que diz que a memória democrática, a das tradições que se 

esforçaram para erradicar aquelas práticas e instaurar o Estado de Direito, é também 

um obstáculo. Neste caso, a memória democrática é um obstáculo para a convivência. 

Pois vemos que, das representações simbólicas dessa tradição democrática no espaço 

público, nomes de ruas, retirada de emblemas das ditaduras ou conservação do 

patrimônio democrático em geral, se diz que “reabrem feridas”, numa frase que a 

maioria de nós ouviu quando surgem demandas deste tipo. 

É por esses motivos e as suas derivações que o imperativo de memória não pode e não 

deve estabelecer nem fomentar nenhuma política pública. 

1) Pela carga coativa que transmite à cidadania, 

2) Porque a rotina ritual que provoca contribui para o bloqueio de qualquer 

ressignificação geracional sobre a democracia e promove maior alienação, 

afastamento e fadiga, 

3) E porque deixa o Estado de mãos livres para elaborar uma memória oficial sobre 

o nascimento do novo Estado democrático, com todas as implicações possíveis. 

Contudo, o esforço de parte da cidadania para alcançar relações sociais equitativas e 

democráticas, os valores éticos desses projetos e decisões, a reação e aplicação e 

aplicação do Terror de Estado para evitar estes processos de democratização, tudo isto, 

constitui um patrimônio, o patrimônio ético da sociedade democrática. E isto foi 

percebido pelo movimento associativo memorial, sendo este espírito claramente 

refletido no texto da Declaração do Liceu, lida em um importante ato realizado no Teatro 

do Liceu no ano de 2002, com a participação de praticamente todo o movimento e a 

presença de representantes das instituições e diversos âmbitos profissionais, na qual 

pode-se ler: 

 

Queremos, pedimos, que a memória da experiência da ditadura e as suas consequências, 

que a memória e a experiência da luta pela liberdade, se incorpore ao conhecimento 

comum das futuras gerações [...] Queremos que este seja o nosso legado [...] Um legado 

de conhecimento que faça os cidadãos civilmente mais sábios e, portanto, mais livres. 
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É o reconhecimento desse patrimônio e a demanda pela sua transmissão, a sua 

valorização, o que constitui a memória democrática. E a constitui como um direito civil 

que estabelece e fundamenta uma responsabilidade no âmbito do governo. E o dever 

político gerado junto à administração é garantir aos cidadãos o exercício deste direito 

com uma política pública da memória, e não mediante o estabelecimento de uma 

memória pública. 

A primeira, a política pública, é garantista, protege um direito e estimula o seu exercício. 

A segunda, a memória pública, é construída no debate político, social e cultural que 

produz a sociedade segundo cada conjuntura, com a intervenção de todos os agentes, 

sendo uma das funções da política pública garantir a participação na confecção da 

memória pública. 

Este direito civil gerado não está circunscrito à possibilidade de leitura de livros 

esplêndidos escritos por nossos intelectuais de diversas áreas do saber, nem se limita 

ao conhecimento histórico que se introduz nas escolas, ainda que ambos sejam, sem 

dúvidas, necessários. O que se requer é situar no espaço público a presença e o exercício 

desse direito, explicitá-lo e regulamentá-lo, estabelecendo como condição a existência 

de uma linha intransponível, que separa democracia e franquismo, democracia e 

ditadura. 

Uma fronteira que, com frequência, o Estado espanhol não respeitou, como 

consequência do particular modelo de impunidade espanhol, e que é bem refletida na 

declaração institucional que o governo fez em 1986, devido ao 50º aniversário do início 

da Guerra Civil: 

 

“O governo quer honrar e enaltecer a memória de todos aqueles que, o tempo todo, 

contribuíram com seu esforço, e, muitos deles com sua vida, na defesa da liberdade e da 

democracia na Espanha. E recorda, ainda, com respeito, aqueles que, com posições 

distintas das da Espanha democrática, lutaram por uma sociedade diferente, pela qual 

muitos também sacrificaram sua vida”4. 

 

                                                           
4 Presidencia del Gobierno. Comunicado de prensa. El País, 19 de julho de 1986. 
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É apenas um exemplo, existem muitos mais. Mas eu estava me referindo ao modelo 

espanhol de impunidade, à particularidade que possui. 

Apesar de a expressão impunidade estar vinculada à exigência de consequências 

judiciais, desde Nuremberg, e, especialmente desde o restabelecimento das 

democracias no Cone Sul, que popularizaram a expressão, no caso espanhol e catalão a 

expressão impunidade em relação à ditadura foi moldada com um conteúdo diferente, 

específico: impunidade não equivale à inexistência de processos judiciais contra os 

responsáveis políticos da ditadura e aos diretamente implicados com a violação de 

direitos das pessoas, mas sim que, em sua trajetória, o ordenamento jurídico derivado 

da anistia de 1977 e a evolução política, social e cultural do país vincularam a expressão 

“impunidade” à recusa do Estado em destruir, política e juridicamente, a vigência legal 

dos Conselhos de Guerra e sentenças emitidas por tribunais especiais da ditadura contra 

a resistência, a oposição e seu apoio social. Assim como ocorreu como a manutenção da 

equiparação ética entre os que se rebelaram e os que foram leais à Constituição de 1931, 

ou entre servidores e colaboradores da ditadura com seus opositores, que a 

administração pública mantém atualmente, tornando-os impunes ética e culturalmente 

e, portanto, politicamente. 

É assim que a demanda contra a “impunidade” ao Estado espanhol visualizava-se 

desprovida de uma vocação ou vontade jurídica punitiva, nunca tendo havido tal 

reivindicação social, mas, por outro lado, existindo um forte, essencial e conflitivo 

conteúdo ético-político. 

Hoje, é possível observar, empiricamente, que foi entre o final do século passado e o 

início deste, que coincidiram e se sobrepuseram elementos que contribuíram para uma 

nova situação. A historiografia consolidou conhecimento verdadeiro com bases 

empíricas notáveis sobre o tema e oferece novas perspectivas que contradizem o 

discurso hegemônico sobre a ditadura e a transição. Profissionais dos meios de 

comunicação fizeram sua a necessidade de contribuir para as temáticas sobre a 

repressão e os custos da democracia nos espaços em que atuam, recorrendo, agora, às 

novas abordagens historiográficas e aos setores acadêmicos – menos – colaborando 

com as entidades memoriais para criar projetos comuns de difusão que fizeram eco não 

negligenciável. Mas, sobretudo a geração que havia nascido em plena democracia foi 

beneficiada por um fenômeno escolar importante, realizado por muitos professores, em 
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especial do ensino público, que estimularam os mais jovens a questionar-se sobre suas 

trajetórias familiares durante a ditadura com vistas à formação de sua consciência ética 

com base nos valores democráticos e no conhecimento do seu entorno. Por que viviam 

nos bairros em que viviam? Como se formaram? Por que haviam se mudado ou 

emigrado? Além disto, as salas de aula foram abertas aos membros da resistência e seus 

grupos, facilitando que seu testemunho direto fosse dado. 

É isso, é esse processo que sintetizei, que vai se enraizar sob uma expressão tão confusa 

como significativa: “recuperar a memória histórica”. 

A reivindicação da memória não é uma demanda por conhecimento histórico, 

acadêmico, profissional. Essa expressão coloquial e popular que se instalou entre nós, 

“recuperar a memória histórica”, nada mais é do que uma metáfora social que expressa 

um desacordo moral, uma insurreição ética, diante desse modelo de impunidade e suas 

consequências na construção da narrativa fundacional sobre nossa democracia que foi 

mantida pelos sucessivos governos desde 1977. Modelo que se manteve e foi divulgado 

à exaustão com representações simbólicas potentes. Para dar um exemplo recente, 

menciono o Dia das Forças Armadas, em 2005, quando um partisan, que lutou pela 

restauração da democracia nos fronts europeus, e um falangista, que lutou sob as 

bandeiras hitlerianas na Divisão Azul, desfilaram, ambos, sob os aplausos do presidente 

de Governo, do Ministro da Defesa (autor da iniciativa) e do Chefe de Estado. Não é 

preciso entrar em conflito, o conflito se declara socialmente superado, e aqui temos a 

imagem que o simboliza. 

É a divergência, a insurreição diante dessa forma de impunidade o que levou ao 

crescimento do interesse social pelo conhecimento do passado recente, ainda que o 

tenha feito com espanto e desorientação. Foi isso também o que demonstrou que o 

principal conflito reside na transmissão da memória democrática e a sua constante 

ressignificação. Porque é infinitamente incômodo, conflitivo. 

Apresento um exemplo desse incômodo, desse conflito. Em 11 de outubro de 2005, 

aquele que era então o mais importante da direita catalã, Josep Piqué, um homem 

relativamente ponderado em suas intervenções e com inquestionáveis aptidões 

políticas, declarou, alarmado, que “querem substituir a legitimidade democrática 
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surgida com a transição e que culminou na Constituição de 1978 por outra legitimidade, 

a dos ‘autênticos democratas’, que seriam os vencidos da Guerra Civil espanhola”5. 

Essa afirmação é valiosa, porque revela uma preocupação. E revela qual é, hoje, o 

discurso da direita de tradição franquista, que aceitou finalmente o jogo democrático e 

o fim da ditadura. é um discurso revitalizado, e que consiste em converter a Constituição 

em uma espécie de Carta outorgada proveniente da habilidade política e da boa vontade 

dos herdeiros dos vencedores franquistas. 

E na esteira desse discurso, a pretensão de que a legitimidade democrática da 

Constituição reside nos vencidos e na resistência posterior à ditadura, tal como se 

queixava Josep Piqué, não apenas é considerada de mal gosto do ponto de vista 

histórico, mas viola – se diz – o espírito da transição. Isto porque considera correto o 

lugar-comum que afirma que o espírito da transição era a reconciliação, quando, em 

realidade, o verdadeiro espírito da transição era a democracia, que evidentemente 

excluía a reprodução de qualquer confrontação violenta e incluía a discussão sobre as 

formas institucionais a serem adotadas no jogo das hegemonias parlamentares daquele 

momento, que resultaram no texto constitucional de 1978. Texto negado, à época, por 

muitos daqueles que hoje se projetam como os únicos salvadores da Constituição. 

A eclosão desse discurso, desse relato, é que situou, não a memória histórica (uma 

metáfora posterior), mas sim a memória democrática (um patrimônio, uma realidade 

empírica), na agenda das preocupações políticas que incomodam desde a centro-direita 

à algumas esquerdas. 

E, em boa medida, é essa inconformidade a razão pela qual não houve uma política 

pública de reparação integral, que inclua a reparação memorial e social. Na realidade, a 

Espanha e a Catalunha tão somente decretaram leis e estabeleceram benefícios 

limitados a determinados grupos de vítimas, equacionando o que havia feito a ditadura 

para produzir equilíbrio. Daí a ausência de uma política pública de reparação e memória. 

Uma política pública é a combinação de três elementos: um objetivo, um programa e 

um mecanismo. 

O objetivo, é assumir como patrimônio nacional os esforços, conflitos, lutas e memórias 

que fizeram possível a evolução dos valores que sustentam as pautas de convivência 

                                                           
5 El País, 12 de outubro de 2005. 
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democrática da sociedade que nós mesmos construímos, sobre os quais se sustentam 

suas expressões institucionais, a Constituição e as leis. E, portanto, garantir a 

transmissão desse complexo patrimônio. É esse patrimônio que celebra o Memorial com 

a sua presença pública, com seu edifício e sua localização. 

O programa é composto por atividades diversas, destinadas a preservar, estimular e 

socializar esse patrimônio material e imaterial; são atividades que promovem a 

compreensão e o uso desses valores e tradições que construíram esse patrimônio e 

permitem à cidadania ressignificá-lo. 

O mecanismo é, definitivamente, o Memorial Democrático. Uma instituição que tem o 

poder de garantir os objetivos, criar e desenvolver o programa e contribuir para o 

desenho da política de governo nesta matéria, através da Direção Geral da Memória 

Democrática. 

Esse mecanismo, o Memorial, para garantir os objetivos dessa política, possui 

atualmente a vantagem de poder aproveitar-se da experiência trazida pelas práticas 

exercidas em diversos países e as reflexões de uma extensa literatura que se manifesta 

sobre o tema, os sucessos, as falhas, os entraves, os erros e acertos das diversas práticas 

e modelos implementados. 

É a partir da avaliação de todo esse capital que o Memorial não foi pensado nem 

projetado como um Museu, nem como um Arquivo, nem como um centro de 

interpretação. Foi pensado como uma ágora a partir do objetivo que o define: ser o 

instrumento que garante o exercício de um direito, o direito de acessar ao patrimônio 

democrático, garantir o direito de ressignificá-lo, no presente, pelas diferentes gerações 

que ali convivem. 

E a primeira consequência desse planejamento se destina à prática, no sentido de negar 

o estabelecimento de um relato único, solenizado e transmitido através da 

representação simbólica de uma exposição permanente, condicionada pela ficção 

didática presente, cada vez mais, em muitos espaços memoriais ou museus 

contemporâneos – não todos, mas em muitos – e que se expressa na transmissão de um 

relato fechado, cartesiano, impermeável, apoiado no uso de recursos técnicos 

impressionantes, pretensamente didáticos que, na realidade, o que gera é a substituição 

da educação pela instrução, isto é, a substituição do estímulo da capacidade de reflexão 

pela transmissão de conhecimentos empíricos ou certezas morais. 
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E é para ser assim porque o efeito desse crescente formalismo técnico que ampara o 

didatismo de muitos espaços de memória ou museus, o efeito real, eu diria, resulta no 

bloqueio da capacidade crítica de pensamento, que resta neutralizada com o esplendor 

dos recursos técnicos aportados, que deslumbram e predispõem à aceitação de um 

relato único transmissível. 

Estou consciente dos excessos que podem estar contidos nas afirmações que faço, 

sobretudo no que se refere à injustiça dirigida a elementos positivos de algumas 

exposições permanentes, mas, no entanto, prefiro assumir e sustentar tal 

posicionamento. Porque a melhor das exposições permanentes é um ponto final cultural 

e simbólico, uma vez que indica aquilo que devemos saber e bloqueia qualquer 

ressignificação possível, qualquer trabalho de memória. Por que haveria de ter espaço 

para a ressignificação se há toda uma aura de certeza, de estabilidade e permanência? 

Não é possível haver distanciamento crítico. 

Se o objetivo é garantir um direito, provavelmente o mais adequado é uma política 

estável de exposições temporárias, seja qual for a sua duração, que pela sua natureza 

estejam desprovidas da solenidade que se confere à permanência. Isso contribui ao 

fomento da diversidade de públicos e, sobretudo, amplia o leque temático do 

patrimônio que difunde e a possibilidade de exercer o trabalho de memória, a sua 

construção social, visto que possui maior capacidade de estimular o debate e a 

circulação. 

Por outro lado, uma política pública para a memória democrática parte de uma 

afirmação empírica impactante: o dano causado pela ditadura é irreparável. 

Nada, absolutamente nada, pode reparar o dano causado, nem na esfera individual, 

tampouco para a sociedade, porque o que ocorreu deixa marcas para sempre em 

qualquer esfera social. A afirmação da irreparabilidade, ademais de ser um dado 

empírico procedente da historiografia e da psicologia social, da antropologia e da 

economia, constitui um fundamento ético primordial cujas consequências Primo Levi já 

expressou com contundência. E a primeira delas, é que diante do irreparável o perdão 

não tem sentido. Não o tendo nem mesmo o pedido de perdão por parte do Estado, 

nem a concessão que a parte afetada pode fazer. Não há nada a perdoar. O dano 

causado pelo Golpe de Estado e pelos quarenta anos de ditadura de um Estado que fez 

da violência o seu valor essencial e, portanto, sua prática permanente, tem 
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consequências e gera um legado particularmente imperdoável, que necessita tão-

somente ser explicado, reconhecido e assumido com todas as consequências definidas 

pela sociedade desde uma perspectiva democrática. Nada menos do que isso é uma das 

consequências do estabelecimento de uma política pública de reparação e memória. 

 

* * * 

 

A democracia é realmente uma ágora, pelo menos enquanto um projeto. E o Memorial 

foi pensado como a representação simbólica desta ágora e deve agir assim. Se o 

Memorial foi pensado como uma ágora no seu conjunto é devido à intenção declarada 

de não representar a versão acabada de um relato, mas sim de agir permanentemente 

sobre os significados da democracia, suas expressões, insatisfações e esforços. 

É a existência permanente dessa ágora, desse modelo instrumental, o que garantirá a 

sua gestão: um modelo instrumental destinado a implementar espaços públicos 

compartilhados que ajudem aos cidadãos a realizarem um trabalho de elaboração 

intelectual e emocional. 

O Memorial não é pensado nem descrito como um espaço das vítimas, dos mártires, ou 

um espaço de rituais sociais, um templo, ou oficina de apoio. Menos ainda como um 

espaço medíocre de atividades historicistas ou comemorativas nas mãos de um partido, 

embora possa acabar sendo assim, segundo o uso que se faça dele. O fato é que tanto 

o anteprojeto de lei apresentado ao Parlamento pelo Gabinete de Relações 

Institucionais e Participação como o texto aprovado, por fim, após sua tramitação 

parlamentária, facilita muito esta possibilidade devido ao modelo de gestão e os órgãos 

diretivos estabelecidos – enormemente burocratizados e com tendência ao controle 

partidário. Aprovado pelo Parlamento, tal modelo não apenas se afasta do projeto inicial 

do Memorial, como também do sensato modelo de gestão pelo qual se rege qualquer 

instituição cultural. O tempo dirá o que será realizado. 

O importante, é que esse mecanismo, o Memorial Democrático, contribua para 

transformar a memória do antifranquismo em um dos nossos passados utilizáveis, 

viabilizando, assim, que os esforços de parte dos cidadãos desta região, que o 

patrimônio democrático catalão, sejam representados no mundo e seja utilizado. 
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A Catalunha, como qualquer localidade, não é outra coisa que a concretização, neste 

território, de tudo o que se sucedeu no mundo. Portanto, o destinatário último deste 

nosso passado utilizável não é outro que não o próprio mundo. Esperamos que esse 

esforço comece a deixar de ser ignorado por todos aqueles que se ocupam dos trabalhos 

da memória. 
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