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Abertura

A II Consulta Pública do Fórum de Participação Social do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) do MERCOSUL, ocorrida em 25 de setembro de 2015, em Brasília, foi aberta pelo secretário-executivo do IPPDH, Paulo
Abrão, pela diretora da Unidade de Apoio à Participação Social (UPS) do MERCOSUL, Mariana Vasquez, pela presidente da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos do Brasil (CEMDP), Eugênia Gonzaga, e pelo diretor do
Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações
Exteriores do Brasil, Alexandre Ghisleni.
Todos os integrantes da mesa de abertura lembraram a necessidade de levar em
consideração o passado comum de regimes restritivos aos direitos humanos como ponto de partida para a construção permanente de uma identidade latino-americana. Segundo as autoridades, a cada direito conquistado, a sociedade civil dos
países da região reafirma o “nunca mais”. Foi lembrado, ainda, que a consolidação
da consulta pública do Fórum de Participação Social do IPPDH é sinal de uma mudança de época, transformando democracia e direitos humanos em pilares da integração regional.
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Introdução

O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) e a Unidade de Apoio
à Participação Social (UPS) do MERCOSUL são as instâncias responsáveis por organizar, convocar e incentivar que as organizações e os movimentos sociais participem
e colaborem com a II Consulta Pública do Fórum de Participação Social do IPPDH.
O IPPDH é um organismo criado em 2009, pela decisão 14/09 do Conselho do
Mercado Comum (CMC). Tem como objetivos principais a cooperação técnica, a
pesquisa, a capacitação e o apoio na coordenação de políticas regionais em direitos humanos. O instituto se propõe a contribuir no desenho, na implementação
e na consolidação das políticas públicas em direitos humanos como eixo fundamental da identidade, do desenvolvimento e da integração entre os países do
MERCOSUL. Entre seus objetivos estratégicos se encontram o fortalecimento
das capacidades, das instituições e das políticas públicas nacionais em direitos humanos; ampliar e visibilizar a atuação regional coordenada em âmbito internacional
em matéria de direitos humanos; e estimular o pensamento e a cultura de direitos
humanos na sociedade.
Entendendo que a participação social é um direito humano que contribui para o
fortalecimento das democracias, o IPPDH decidiu, em 2015, criar o Fórum de Participação Social e realizar consultas públicas para contribuir com a construção de
alianças sociais amplas, que sustentem estratégias de incidência política; facilitar
e fortalecer relações de cooperação e diálogo entre a sociedade civil e os Estados para o avanço de agendas de transformação regional; e refletir e avançar na
elaboração de estratégias, mecanismos e ferramentas de participação social nas
políticas públicas. Assim, o IPPDH, em parceria com a UPS, trabalha para que o
MERCOSUL amplie a participação, nos espaços de decisão, das organizações sociais que sempre trabalharam com a construção das políticas públicas de direitos
humanos em seus países e também em nível regional.
Com a participação de cerca de 200 pessoas, representando organizações da
sociedade civil, a primeira consulta foi dedicada ao planejamento estratégico do
instituto e à definição de uma agenda prioritária para os dois anos seguintes. O resultado do primeiro processo resultou na elaboração de nosso plano de ação. Por
sua vez, a II Consulta Pública foi concebida a partir da necessidade de discutir temas específicos da agenda de direitos humanos na região.
Como a busca pela promoção do direito à memória, à verdade e à justiça é um dos
pilares da atuação institucional do IPPDH - e da própria RAADH -, este foi o tema
escolhido como objeto desta II consulta. A definição da temática se relaciona com
a necessidade de pensar continuamente as políticas de memória, verdade, justiça
7

e reparação à luz dos 40 anos de uma data emblemática para todo o subcontinente
sul-americano – em novembro de 1975 era realizada no Chile a reunião que formalizou a Operação Condor, um conjunto de coordenações repressivas responsáveis
por graves violações aos direitos humanos em nível regional. Se antes os Estados
buscavam diálogos que permitiam violar os direitos humanos, hoje é importante
reafirmar o compromisso com a defesa de direitos, o que ganha força através da
progressiva abertura dos espaços institucionais para a incidência da sociedade civil.
O aprofundamento da reflexão e debate sobre os instrumentos regionais de memoria, verdade, justiça e reparação, definindo prioridades, estratégias de atuação
conjunta e sugestões de ações concretas à RAADH foram os temas centrais da II
Consulta Pública. As propostas acolhidas buscam construir uma agenda intergovernamental que fortaleça e impulsione as políticas publicas temáticas no âmbito
dessa integração regional.
Nessa segunda consulta, reunimos mais de 150 pessoas, contando participações
presenciais e virtuais, de 52 organizações da sociedade civil dos países do MERCOSUL. Estiveram presentes seis representantes de organizações da Argentina, 26 do
Brasil, cinco do Paraguai, cinco do Uruguai e cinco da Venezuela. A presença de 26
dessas organizações foi apoiada pela UPS, uma média de cinco por Estado-membro.
As organizações da sociedade civil foram protagonistas deste espaço e, por mais
de seis horas, participaram ativamente de um profundo debate. Levantaram desafios e propostas, ressaltando, entre outras coisas, a importância da atividade e da
consolidação do Fórum do IPPDH como um avanço para a recuperação do papel
estratégico da participação social.
Ao apresentar o resultado da II Consulta Pública, gostaríamos de reiterar que a participação contundente da sociedade civil organizada foi fundamental para o sucesso e ações decorrentes de nosso encontro.
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Antecedentes da participação
e dos debates sobre memória
no MERCOSUL

Um dos maiores desafios do MERCOSUL ao largo de seus 25 anos de existência
é a concretização de espaços efetivos de participação social. É notório o avanço
de mecanismos e ferramentas institucionais que buscam incentivar que os diferentes grupos e movimentos sociais possam contribuir e apresentar suas demandas relacionadas à promoção, à garantia e à defesa dos direitos humanos. Hoje, a
grande aposta é ampliar essa participação nos espaços de decisão, transformando
propostas e sugestões em ações concretas.
A Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul
e Estados Associados (RAADH), criada em 2004, marca uma inflexão na história
do bloco, inaugurando o MERCOSUL direitos humanos. Em seu regulamento, a
RAADH contempla a realização de conferências públicas sobre temas específicos
relacionados às temáticas de suas comissões permanentes e grupos de trabalho.
A Cúpula Social do MERCOSUL, criada em 2006, como espaço político e cultural
de apresentação de demandas sociais e de direitos humanos, busca contemplar a
diversidade de reivindicações dos movimentos e organizações sociais da região.
Por outro lado, a Unidade de Apoio à Participação Social (UPS), datada de 2010,
busca servir de canal de diálogo com as organizações da sociedade civil, ao atuar
como ponte entre as instituições e os governos regionais.
Para contribuir com os mecanismos e ferramentas de promoção dos direitos humanos, e cumprir com sua missão de prestar assistência técnica aos países do
MERCOSUL, o IPPDH criou o Fórum de Participação Social. Seu foco são os temas
relativos à RAADH e às reuniões temáticas do MERCOSUL, quando solicitado. O
bloco tem dado passos importantes, que permitem observar uma reconfiguração
em direção aos temas sociais, orientados aos direitos humanos.
A estrutura das comissões permanentes da RAADH evidencia o processo de desenvolvimento das agendas em matéria de direitos humanos. Ao mesmo tempo
em que as pautas da transição permaneceram abertas e vigentes - o que torna necessária a existência de uma comissão dedicada exclusivamente aos debates sobre
memória, verdade, justiça e reparação -, novas agendas foram acrescidas, formando uma totalidade de direitos que se articulam em um modelo de cidadania regional.

9

A promoção desta cidadania não pode ocorrer sem uma base comum, a partir da
garantia ao direito à verdade, algo que aparece ainda em 2005, na primeira reunião
preparatória do seminário sobre direito à memória, verdade e justiça, que mais à
frente daria lugar à comissão permanente. A ata do encontro afirma,
“En la mayor parte de nuestros estados las violaciones estuvieron amparadas
por el terrorismo de estado, apoyadas por la coordinación represiva ilegal, en
el marco de la Operación Cóndor. […] Compartir el criterio de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobado en la 59ª sesión del
20 de abril de 2005, sobre “El Derechos a la Verdad” por el cual se reconoce
la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir
a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos.”
As menções à Operação Condor aparecem desde os primeiros documentos do
bloco que abordam a temática do direito à verdade. O próprio processo de formação da institucionalidade em direitos humanos no âmbito do MERCOSUL se confunde com a recuperação deste passado comum de coordenações repressivas.
Por essa razão, a presente publicação insiste no argumento de que estas articulações recentes representam uma espécie de anti-Condor, uma resposta dos Estados às hipotecas do passado. As primeiras reuniões do grupo de trabalho e, a
partir de 2010, da Comissão Permanente sobre Direito à Memória, Verdade e Justiça, reafirmaram o compromisso com a busca pelos desaparecidos políticos dos
regimes autoritários sul-americanos.
A partir daquele ano, a Comissão Permanente começa a amadurecer suas discussões e apontar para a formação de uma agenda de trabalho mais perene, que cada vez mais apresenta resultados importantes do ponto de vista da promoção do
direito à verdade. Duas linhas de trabalho se consolidam como prioritárias neste
espaço, uma relacionada ao intercâmbio de documentos e arquivos que ajudem a
esclarecer as circunstâncias em que ocorreram graves violações aos direitos humanos no período autoritário; e outra relativa à criação de princípios comuns para
a construção de sítios de memória nos países da região.
Enquanto a primeira linha busca promover a troca de experiências e informações
que possam facilitar o avanço das justiças nacionais, a segunda aponta para um
aspecto cultural do direito à memória e à verdade, que atenta para a necessidade
de construir mecanismos que assentem valores de respeito aos direitos humanos
em nossas sociedades, evitando-se a repetição das graves violações do passado.
Muitos são os exemplos dessas duas prioridades que aparecem nas diversas atas
da Comissão Permanente ao longo dos anos.
Estas duas pautas não são as únicas que aparecem nas discussões da Comissão
Permanente, que também toca em pontos importantes no processo de superação
do autoritarismo, por meio da chamada agenda da justiça de transição. Dentre estes pontos, destacam-se a reparação psíquica às vítimas de graves violações, que
consta na ata do último encontro da comissão, em 2015, e a preocupação com a
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relação entre memória e educação em direitos humanos, um tópico que aparece
já nas primeiras discussões do grupo, ainda em 2005.
As agendas relativas a documentos, arquivos e sítios de memória se cristalizaram
no âmbito da comissão permanente, dentre outras razões, pelo desenvolvimento
do trabalho técnico do IPPDH em ambos os temas. A criação do instituto deu à RAADH uma ferramenta para que as demandas e as discussões que se processavam
nos foros políticos e deliberativos encontrassem respaldo técnico em estudos e
trabalhos de médio e longo prazo.
O instituto, que tem sede e funcionamento permanente em Buenos Aires, Argentina, nasceu intimamente ligado às agendas sobre memória, verdade e justiça.
Seu edifício, desde 2015, encontra-se localizado na ex-Esma (Escola de Suboficiais
de Mecânica da Armada), o maior centro clandestino de detenção, tortura e desaparecimento de pessoas no período ditatorial argentino compreendido entre 1976
e 1983. Atualmente, a ex-Esma é um Espaço de Memória e Direitos Humanos.
A partir deste lugar de importância conferido aos temas da memória, da verdade
e da justiça, e das discussões desenvolvidas no âmbito da comissão permanente,
o instituto empenhou-se na construção de um ambicioso projeto: o Acervo Documental Condor. Este acervo consiste em um guia que releva um conjunto de 219
fundos de arquivos depositados em instituições públicas, em organizações da sociedade civil e em coleções privadas nos seis países que, originalmente, fizeram
parte da Operação Condor.
Por meio deste guia, é possível conhecer as condições de acesso, a localização,
o estado de preservação e, em alguns casos, o conteúdo destes fundos, permitindo ampla pesquisa documental sobre o passado de graves violações na região.
Através deste instrumento, suportado pela página do IPPDH, aumentam as possibilidades de compreender as circunstâncias nas quais foram perpetrados ataques
sistemáticos à dignidade humano por parte dos Estados sul-americanos tomados
pelo autoritarismo. A separação de categorias como causas judiciais permite ter a
dimensão dos movimentos empreendidos pelos Estados na direção da verdade,
da justiça e da reparação. O acervo, em constante ampliação e atualização, representa uma primeira resposta dada pelo instituto à necessidade identificada na Comissão Permanente de Memória, Verdade e Justiça de derrubar as fronteiras da
informação. A troca de experiências, de documentos e arquivos é passo fundamental para a consecução da justiça num ambiente em que as graves violações
não respeitaram os limites de cada Estado nacional. Esse movimento é mais um
passo na direção da superação das coordenações repressivas por meio de ações
para a proteção e promoção dos direitos humanos.
Atendendo outra demanda emergida das discussões da Comissão Permanente,
o IPPDH elaborou um documento sobre princípios para a sinalização de sítios de
memória na região. A criação de parâmetros regionais para estas políticas sinaliza
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o reconhecimento de que o passado de graves violações é comum e seu enfrentamento, tarefa considerada permanente e constantemente atualizada, também
precisa ser comum.
Além das ações concretas levadas à cabo pelo IPPDH, o recente passado comum dos
países da região é entendido no instituto como um ponto de partida para a construção de uma ideia de cidadania regional, na qual o compromisso com a democracia e
o respeito aos direitos humanos sejam transformados em pressupostos inegociáveis.
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Propostas e objetivos
da II Consulta Pública

O Fórum de Participação Social do IPPDH é um espaço permanente e constante
de diálogo, consulta e reflexão do instituto com a sociedade civil. Nesse marco,
organizamos semestralmente as consultas públicas com a participação (presencial
ou virtual) de organizações e movimentos sociais da região para compartilhar análises de conjunturas, aprofundar temáticas relevantes e oportunas e construir propostas regionais de incidências.
Os objetivos permanentes da consulta são:
 Fomentar a construção de alianças sociais amplas, que sustentem estratégias de incidência política.
 Fomentar e fortalecer relações de cooperação e diálogo entre sociedade civil
e Estados com a finalidade de avançar agendas de transformação na região.
 Refletir sobre avançar na construção de estratégias, mecanismos e ferramentas de participação social nas políticas públicas regionais.
 Consultar, difundir e validar socialmente as estratégias e ações do IPPDH.
Nesta edição, a consulta temática teve o objetivo de impulsionar a recepção de sugestões da sociedade civil sobre ações regionais de memória, verdade, reparação
e justiça que dialoguem com o MERCOSUL Direitos Humanos.
Os objetivos principais desta II Consulta Pública foram:
 receber propostas de ações que contribuam para a articulação da sociedade
civil e o MERCOSUL Direitos Humanos para avançar no intercâmbio regional
de documentação sobre graves violações de direitos humanos e para melhorar e ampliar o acesso aos arquivos sobre a temática;
 gerar um espaço de reflexão e debate, no marco dos 40 anos da Operação
Condor, em busca de uma agenda regional estratégica sobre memória, verdade, reparação e justiça;
 sugerir ações que contribuam para a articulação da sociedade civil e o MERCOSUL Direitos Humanos para avançar no intercâmbio regional de documentação sobre graves violações de direitos humanos (Memorando Multilateral de
Entendimento) e para melhorar e ampliar a acessibilidade dos arquivos sobre
graves violações de direitos humanos e a preservação dos lugares de memória;
 e trocar experiências e estratégias de ações para a reparação econômica,
psíquica e jurídica de graves violações de direitos humanos;
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Para chegar a esses objetivos, algumas perguntas guiaram e orientaram o debate:
 Quais são os principais desafios em matéria de memória, verdade, reparação e justiça na região?
 Quais são as sugestões de políticas públicas regionais sobre memória, verdade, reparação e justiça que poderiam ser desenvolvidas pelo MERCOSUL
Diretos Humanos (RAADH e IPPDH)?
Nas discussões, pretendeu-se abordar os seguintes temas:
 intercâmbio Regional de informações;
 arquivos e lugares de memória;
 reparação psíquica;
 violência institucional no presente;
 acesso à informação: estratégias e ferramentas;
 a experiências e estratégias jurídico-políticas nos juízos.
Estas linhas gerais se traduziram em diversas intervenções, nos diferentes espaços desta consulta, desde o seminário sobre os 40 anos da reunião que formalizou
a Operação Condor até os grupos de trabalho que discutiram agendas regionais de
memória, verdade, justiça e reparação.
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Seminário de abertura:
a 40 anos da Operação Condor

A atividade foi inaugurada com uma mesa de especialistas de diversos países
sul-americanos sobre os 40 anos da reunião que formalizou as coordenações repressivas que vieram a ser conhecidas como a Operação Condor, realizada em novembro de 1975.
Albertina Caron, da Argentina, Mirtha Guianze, do Uruguai, Jair Krischke e Ivan
Marx, do Brasil, e Maria Stella, do Paraguai, integrantes da mesa, coincidiram com
a ideia de que a II Consulta Pública do Foro de Participação Social do IPPDH, ao
reunir diversos atores da sociedade civil da região, resultava em um esforço diametralmente oposto ao empreendido pelos chefes de serviços de inteligência de
países sul-americanos em 1975.
União de instituições é fundamental para avançar essa agenda. É preciso
aprender e se espelhar em quem tem know-how para investigar e responsabilizar os que levaram a cabo a Operação Condor. É preciso não ter vaidade,
como os militares não tiveram no momento da repressão.”
Ivan Marques, Brasil

Estamos aqui fazendo exatamente a antítese do que fez o Condor. Recuperando raízes e recuperando a ideia da pátria grande.”
Maria Stella, Paraguai

Os expositores também lembraram os riscos envolvidos na disseminação de um
discurso que apela à construção de uma falsa dicotomia entre reconciliação e responsabilização penal. A crítica aos processos judiciais contra agentes do Estado
envolvidos em graves violações aos direitos humanos, acompanhada da defesa de
uma pretensa pacificação social, implica a possibilidade de que as estruturas que
permitiram a perpetração destas violações permaneçam intocadas.
Na Argentina houve recentemente a reaparição de vozes que pedem a
reconciliação e o fim dos juízos. Os juízos pela verdade reparam, mas reparam pouco porque não nos dão justiça. O processo é um exercício de
direito que repara efetivamente as vitimas. A perseguição destes crimes
permite buscar uma verdade que não se encontra nos juízos pela verdade. Traz a garantia de não repetição desses crimes. Muito da importância
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dos juízos é para as novas gerações. A democracia por si não implica o
fim de todas as praticas antidemocráticas. É preciso tirar os elementos
que dão sustento às práticas antidemocráticas e às ditaduras.”
Albertina Caron, Argentina

Não se pode passar a página sem ter lido ela. O silenciamento do protesto, o
desmembramento de famílias pela ação repressiva, as violações foram construindo países mais violentos.”
MirthaGuianze, Uruguai

Nesse sentido, o fortalecimento do intercâmbio entre os países para facilitar a
consecução de processos judiciais tem uma dupla dimensão, relacionado a um só
tempo com a necessidade de reparar vítimas e com o imperativo de pensar as permanências do autoritarismo em nossas sociedades no presente.
Temos que perguntar o que ainda existe da doutrina de segurança nacional. Como alcançamos uma segurança que seja de todos, que sirva a todas e todos.”
Maria Stella, Paraguai

Os participantes celebraram a oportunidade de construir um espaço de trocas entre representantes dos diversos poderes do Estado e atores da sociedade civil. Foi
comum o diagnóstico de que ainda existem muitos entraves à plena realização do
direito à memória, verdade e justiça, especialmente no que diz respeito à responsabilização penal dos envolvidos em graves violações aos direitos humanos.
Houve avanços e retrocessos e distintas soluções no que diz respeito ao tema do Condor. No Uruguai as investigações estiveram limitadas. A lei de caducidade consolidou uma situação de impunidade. Alguns mecanismos de
reparação foram usados como mecanismo para evitar investigações. Pagava-se e não se investigava. A neutralização dos sistemas judiciais foi um instrumento de poder que redundou na frustração dos direitos da vitimas e na
impossibilidade do direito a verdade.”
MirthaGuianze, Uruguai

As intervenções do público presente ao debate seguiram a mesma linha. Muitos
dos atores da sociedade civil que integrariam os grupos de trabalho mais a frente
se posicionaram, nesse momento, sobre as consequências da Operação Condor
e as maneiras de enfrentá-las. Ressaltaram também a participação de potências
ocidentais, como França e Estados Unidos, na arquitetura institucional das coordenações repressivas na América do Sul.
É importante perguntar de que maneira se está operando esta Operação Condor hoje. Outro ponto é pensar a doutrina de segurança nacional e o tema dos
direitos humanos hoje. Estamos sempre como delinquentes potenciais. O sis-
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tema de controle e segurança regional precisa enfrentar o desafio dos direitos
humanos. Quais são os poderes que hoje nos dominam como seres humanos.”
Myrian Gonzalez Vera, Paraguai

É preciso lembrar o papel dos militares franceses, como Paul Aussauresse, e
da embaixada francesa na repressão do cone sul.”
Adriano Diogo, Brasil

Os debates sobre os 40 anos da primeira reunião da Operação Condor resultaram
em alguns consensos entre os participantes: 1. a necessidade de promover o intercâmbio entre operadores da justiça na região, de maneira a possibilitar a responsabilização penal dos envolvidos em graves violações aos direitos humanos; 2.
impulsionar um olhar regional sobre a temática da memória, justiça e verdade, dado que as graves violações se coordenaram de maneira transnacional; 3. e refletir
sobre os caminhos de continuidade das restrições ao exercício pleno de uma cidadania democrática na região, já que a existência da democracia não garante o fim
das práticas antidemocráticas.

Seminário de abertura: a 40 anos da Operação Condor
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Reflexões e Contribuições das
organizações participantes

Contexto geral na Região
Após o seminário sobre os 40 anos da reunião que formalizou a Operação Condor,
os participantes do encontro foram convidados a discutir os desafios e as perspectivas para uma agenda sobre memória, verdade, justiça e reparação na região. A
etapa teve três momentos: no primeiro, todos os participantes manifestaram suas
preocupações sobre a conjuntura regional e apresentaram os desafios do tema; em
seguida, os participantes foram divididos em quatro grupos de trabalho (memória,
verdade, reparação e justiça) e formularam propostas concretas para consideração
das autoridades do MERCOSUL; por fim, essas propostas foram apresentadas na
plenária de encerramento da II Consulta Pública.
A primeira fase de discussões esteve marcada pela preocupação com a garantia
de algumas das conquistas que os movimentos sociais obtiveram no campo do
direito à memória, verdade e justiça. Muitos dos representantes de organizações
da sociedade civil coincidiram no diagnóstico de que são crescentes as vozes que
ignoram o passado de graves violações aos direitos humanos na região ou, pior do
que isso, o reivindicam como legítimo. Nesse cenário, os atores sociais manifestaram preocupação com a defesa da democracia e reafirmaram a necessidade de
proteger as conquistas obtidas pela sociedade nos últimos anos.

Retrocesso no Brasil e em Pernambuco na luta pela concretização do direito a
memória e a verdade. O desafio é pensar como continuar a luta sem o apoio do
Estado e sem uma política pública.”
Amparo Araújo, Brasil

Cada vez mais temos que arregaçar as mangas e ver que a democracia é dinâmica, ela não está nunca ganha. Temos que sair com plataformas bastante objetivas e concretas para avançar”.
Cristina Rodriguez, Brasil

Os governos seguem sendo atacados na América latina por muitos caminhos,
como a judicialização da política, que ataca governos democraticamente eleitos.”
Ivete Rocha, Brasil
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Acreditamos que o grande desafio que temos pela frente é o aprofundamento
das políticas que têm sido levadas a cabo pelos nossos Estados. Os crimes do
passado tem total relação com nosso presente e é preciso lembrar a sociedade
disso o tempo todo.”
Leonardo Fossati, Argentina

Alguns desafios foram mencionados de maneira recorrente pelos participantes,
como a necessidade de democratizar os meios de comunicação, o imperativo de
investir na associação entre memória e educação para garantir a permanência das
conquistas obtidas até o momento e a exigência de refletir sobre os caminhos
pelos quais algumas práticas autoritárias adquiriram permanência e perpetuação.

Nosso trabalho é constantemente desconstruído pela mídia. Por isso participamos do fórum de democratização da mídia. Essa é uma sugestão que deve sair
do instituto, para pensar uma agenda definitiva de democratização da mídia.”
Maria Lúcia Haygert, Coletivo Catarinense de memória, verdade e justiça.

Comunicação não é uma mercadoria e um campo de comércio. É um direito humano que deve ser debatido com todos os movimentos, trabalhadores e empresários. Quem produz a memoria social são os grandes veículos de comunicação.”
Sonia Fardim, Brasil

A memoria tem muito a ver com o presente e com os riscos de prejudicar o futuro. Por isso criaram o programa ‘Jovens por memoria’, que pensa no futuro. Ano
passado foram 700 e na ultima versão foram 15 mil, apresentando trabalhos em
uma jornada de 15 dias. Estamos convencidos de que o desafio é transmitir entre gerações toda a situação como foi, mostrando a verdade, fazendo denuncias
permanentes.”
Susana Mendes, Argentina

Primeiro é preciso aprofundar a pergunta: por onde esta voando o Condor hoje?
Pensar o mundo e as questões globais sobre que tipo de segurança existe. Tem
que pensar se as lutas que fazíamos antes contra as ditaduras, se os jovens não
as fazem ainda hoje com outros sentidos”.
Myrian Gonzalez Vera ,Paraguay

A relação entre passado, presente e futuro permeou todo debate em torno das
políticas de memória, verdade, justiça e reparação, sendo constante a reafirmação
de que as medidas que se adotam hoje não constroem apenas uma relação com o
passado histórico, mas desenham horizontes futuros mais justos e democráticos.
Muitos participantes mencionaram as políticas sobre sítios de memória e defenderam a ideia de que sua preservação e valorização é determinante para a formação
de uma cultura de rejeição às graves violações aos direitos humanos.
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Nós insistimos na ampliação dos espaços cotidianos, regionais, em pequenos
povos onde tenham sido vitimados nossos cidadãos. Nomear pequenas praças
e escolas nos locais menores onde essas pessoas travaram importantes lutas,
retirando os nomes daqueles que violaram os direitos humanos.”
Mónica Venegas, Venezuela

É preciso que os lugares que foram centros de repressão e tortura sejam centros de memória. Há muitos lugares de memória, mas às vezes os principais
centros não foram convertidos em centros de memória”
José Pedro, Uruguay

Outro ponto recorrente, importante para a conexão entre passado, presente e futuro, foi a permanência da violência institucional como um dos legados deixados
pelas ditaduras na região.
O desafio da atualidade é que falar da ditadura é confundido com falar do passado. É preciso pensar em serviços penitenciários, policias federal e provinciais, e
consequências econômicas são temas que tornam premente que se siga falando da ditadura. A sociedade civil não se envolveu majoritariamente nos processo
de justiça e é preciso pensar o desafio de como instalar essa luta socialmente
em todos os setores.”
José Carlos, Argentina

Vemos que continuam se reproduzindo as praticas de tortura e autoritarismo nas
delegacias e na prática policial. Os currículos policiais não foram mudados.”
Cristina Rodriguez, Brasil

As linhas gerais das discussões se desdobraram em debates mais específicos
nos grupos de trabalho. As organizações da sociedade civil também fizeram aportes às discussões por meio dos canais virtuais abertos pelo IPPDH para ampliar
a consulta pública.

Memória
As discussões do grupo de trabalho sobre memória estiveram permeadas por temas relacionados às seguintes questões: (1) arquivos; (2) registros orais; (3) incidência dos debates sobre memória nos processos educativos; (4) produção de
intervenções culturais que permitam a difusão da temática para um público mais
amplo; (5) e sítios de memória. Estes temas foram discutidos de maneira desigual,
com particular ênfase na necessidade de conectar os debates sobre memória com
as iniciativas em torno da temática de educação e direitos humanos.
Levando em consideração que o IPPDH consolidou informações sobre acervos,
estado de conservação e condições de acesso a documentos relacionados às
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graves violações aos direitos humanos ocorridas nos marcos das coordenações
repressivas na região (Acervo Documental Condor), os atores deste grupo de trabalho se mostraram preocupados com a preservação de fontes que permitam o
esclarecimento destas violações.
Os documentos históricos foram considerados fundamentais por dois motivos:
permitem a reconstrução de uma história silenciada, a partir de pesquisas acadêmicas ou trabalhos de difusão, e são as principais provas disponíveis para a responsabilização penal dos envolvidos em graves violações aos direitos humanos.
Lembrou-se, ainda, que projetos de digitalização de acervos são importantes tanto
para preservar quanto para democratizar o acesso ao material.
Outra preocupação com respeito aos arquivos é o acesso à informação. Em mais
de uma ocasião, os participantes afirmaram que alguns dos países no bloco têm
boas legislações vigentes sobre acesso à informação, mas que isso, por si só, não
garante completa acessibilidade, pois muitas instituições não cumprem integralmente as leis existentes. O problema resultou em um apelo à construção de mecanismos regionais de controle e implementação do acesso à informação no caso
de arquivos relacionados às graves violações aos direitos humano.
Um tema correlato ao dos arquivos é o dos registros orais, considerados importantes mecanismos de reconstrução do passado e promoção do direito à memória. Dado o caráter clandestino de boa parte das operações de repressão, alguns
centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio, alguns agentes e práticas
só puderam ser identificados graças ao relato dos sobreviventes. A fala daqueles
que foram vítimas, diretas ou indiretas, das graves violações aos direitos humanos
representa um potente mecanismo de promoção da memória. Nesse sentido, foi
proposta a ideia de desenvolver um repositório regional de registros orais, que poderia ficar disponível na página do IPPDH.
Estes registros orais tem enorme potencial para utilização em processos educativos, tema que ganhou maior destaque nas discussões do grupo de trabalho sobre memória. Os participantes concordaram com a ideia de que manifestações
recentes pedindo o retorno da ditadura em países como o Brasil têm relação direta com a ausência de processos educativos que tenham a memória como uma
de suas dimensões estruturantes. Os debates do grupo sugeriram que as Comissões Permanentes de Memória, Verdade e Justiça e de Educação em Direitos Humanos da RAADH trabalhem em conjunto para buscar soluções que permitam a
incorporação da pauta nos processos de formação dos jovens em idade escolar
em toda a região. Isso permitiria que, além do conhecimento das consequências
das graves violações aos direitos humanos, as novas gerações tivessem também
um sentido comum em relação aos países vizinhos, fortalecendo a perspectiva
de uma cidadania regional.
A ênfase na relação entre educação e memória não se restringiu à educação de
jovens estudantes, mas também ressaltou a necessidade de pensar os proces-
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sos de formação de agentes públicos, com atenção especial àqueles que atuam
no campo da segurança pública. Os participantes lembraram que muitos dos processos de formação dos militares mantêm linhas de continuidade em relação aos
períodos autoritários. No caso das forças policiais, a questão se torna ainda mais
relevante, dado que são os agentes públicos que lidam com a garantia de direitos
dos cidadãos no cotidiano.
Pensando a formação em sentido amplo, para além do campo educacional, diversas iniciativas foram sugeridas como caminhos para pensar a atualização do tema
da memória. A bem-sucedida experiência de construção de exposições itinerantes – inclusive em casos nos quais os materiais são publicados em forma digital
para impressão e montagem autônoma por parte dos interessados –, foi mencionada como algo a ser divulgado e replicado. Ao mesmo tempo, foi debatida a necessidade de atentar às linguagens que serão usadas na construção das políticas
de memória, de maneira a chegar até estratos da população até então pouco sensibilizados pela pauta. As intervenções culturais são maneiras de traduzir os debates sobre memória para uma linguagem que permita sua difusão mais ampla.
Daí o imperativo de pensar em plataformas digitais e mecanismos de ampla difusão e fácil acesso. Um problema identificado foi o fato de as organizações e políticas sobre memória terem dificuldade em romper um círculo social mais próximo
à agenda para ganhar centralidade no debate público. Nessa direção, foi sugerida
a construção de uma agenda regional em torno do dia internacional do desaparecido político, 30 de agosto.
Além das perspectivas de abertura de novas agendas, os participantes discutiram
os entraves para algumas das políticas regionais existentes. Um exemplo são as
indicações existentes para a demarcação de sítios de memória. Alguns dos participantes lembraram as dificuldades em implementar algumas resoluções já adotadas pelos países. É preciso renovar os compromissos com essas normativas e
discutir que instrumentos podem ser mobilizados e criados para garantir a concretização das políticas conquistadas.
Resumindo, é possível descrever as seguintes recomendações do grupo de trabalho sobre memória:
 educação em direitos humanos em todos os níveis. Inclusive para as polícias
e instituições militares;
 captação de depoimentos e projetos de historia oral em nível regional. Pensar uma plataforma virtual, com conteúdos sobre o assunto e estratégias de
difusão;
 estabelecer uma agenda de ações em relação ao dia 30 de agosto;
 Estimular a formação de intercambio e redes de instituições na temática da
memória;
 continuidade do acervo Condor com focos em arquivos privados de interesse público, agregando eles à guia. Trabalhar com os arquivos que se geraram
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em processos de memoria, verdade e justiça. Associar esse tema dos arquivos à perspectiva dos trabalhadores;
e avançar no que já está firmado em termos de sítios de memoria, reforçando a necessidade de retirar os entraves que ainda existem, porque as resoluções são cumpridas aleatoriamente e é preciso acompanhar esse processo.
Potencializar dia-a-dia os locais onde ocorreram graves violações, transformando-os em locais de resistência. Estender o trabalho do IPPDH no tema
dos sítios à Unasul.

Verdade
As discussões do grupo de trabalho sobre verdade partiram do questionamento
sobre os fundamentos da ideia de verdade. Os participantes lembraram que existe
uma disputa de narrativas em torno do passado e que não se pode construir uma
ideia de verdade neutra, desprovida de sentido político. Um risco que perpassa os
debates sobre verdade, assim como as discussões sobre os direitos humanos de
maneira geral, é o da apropriação por parte de grupos sociais que estiveram envolvidos com as violações aos direitos humanos. Como não existe uma verdade,
é possível que se construam diversas verdades por dentro de uma história oficial,
inclusive com narrativas que legitimem as graves violações. Nesse sentido, é preciso produzir mecanismos para que as vozes das vítimas prevaleçam nesse processo, garantindo a associação entre verdade, memória, justiça e reparação.
A partir dessa reflexão, os participantes do grupo de trabalho passaram a discutir
os caminhos pelos quais os processos de verdade podem avançar na região. Um
primeiro ponto que surgiu foi a relação entre verdade e processos judiciais. As sentenças judiciais são mecanismos de produção de verdade. No entanto, trata-se de
uma verdade jurídica, que não necessariamente leva em conta a complexidade da
vida social. Frequentemente os testemunhos são desconsiderados como evidências probatórias, o que dificulta que os processos judiciais tenham um olhar mais
holístico sobre a produção de uma narrativa sobre o passado de graves violações.
É importante reafirmar em todos os planos, inclusive no jurídico, a centralidade do
relato e do testemunho, dado que muito do esforço conduzido pelos órgãos de repressão envolveu o silenciamento e a ocultação de rastros.
As políticas no campo da verdade são instrumentos contra a desinformação e o silencio produzidos pelos regimes ditatoriais. Nessa direção, é preciso pensar constantemente sobre os eventos e grupos sociais que seguem nas sombras, mesmo
após significativos esforços empreendidos pela sociedade civil e por partes dos
Estados. Assim, é preciso lançar luz tanto naqueles que são vítimas invisibilizadas do terrorismo de Estado quanto nos grupos civis que apoiaram o processo de
construção de uma estrutura de repressão e, ao longo dos processos de transição,
conseguiram permanecer distantes das iniciativas por verdade. Se por um lado, é
preciso tornar os processos de verdade acessíveis a grupos como camponeses e
indígenas diretamente afetados pela repressão política desencadeada pelos regimes de segurança nacional, por outro, é preciso ampliar estes processos para dar
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conta de toda a estrutura que se construiu para promover o terrorismo de Estado,
compreendendo quais eram os grupos sociais beneficiários e quais os projetos políticos e interesses econômicos que estavam em jogo.
Um caminho a ser seguido regionalmente é buscar investigar quais empresas
participaram da Operação Condor e quais foram os seus papeis. É preciso entender, em sua totalidade, como foram as ações nos marcos destas coordenações
repressivas. Questões relacionadas à infraestrutura, à logística de transportes e
possíveis empregos de fachada de agentes clandestinos são questões que permanecem em aberto até hoje. Resolvê-las pode ajudar a compreender quais são as
permanências da Operação Condor para além das transições democráticas.
As discussões do grupo de trabalho sobre verdade foram resumidas em algumas
propostas concretas para ações futuras:
 apoio técnico para a ampliação e permanente atualização do Acervo Documental Condor;
 pensar processos de formação e capacitação em direitos humanos para as
Forças Armadas na região;
 implementar atendimento psicossocial para vítimas e familiares de desaparecidos em todos os países da região. A partir de modelos como as clínicas
do testemunho, no Brasil, pensar o tema da reparação psíquica para vítimas
da violência do Estado no presente;
 formular uma política regional de comunicação que permita desbloquear os
canais de informação para as agendas de memória, verdade e justiça;
 fortalecer as políticas regionais sobre sítios de memória, garantido sua implementação em todos os países da região;
 e garantir mecanismos para a troca de documentação entre os países, como o
Memorando Multilateral de Intercambio de Informação.

Reparação
Os debates desenvolvidos pelo grupo de trabalho sobre reparação partiram da necessidade de se pensar o tema para além dos estigmas sociais que podem ser produzidos em torno daquelas vítimas de graves violações aos direitos humanos que
recebem reparação material por parte do Estado. Nesse sentido, o grupo ressaltou
a necessidade de se pensar o tema da reparação de maneira holística, levando em
consideração a necessidade de produzir uma cultura social que compreenda esse
tema em toda a sua complexidade. A partir desse diagnóstico mais geral, o grupo se
concentrou nas problemáticas da comunicação, da educação, da criação de sítios de
memória e dos critérios existentes para a reparação material de vítimas.
Os participantes ressaltaram que a questão da reparação não se restringe ao campo econômico, mas envolve a produção de uma compreensão social do que foi o
autoritarismo e de como as graves violações aos direitos humanos foram perpetradas. Para garantir a amplitude do debate público sobre o tema, é preciso pensar
a estrutura da comunicação nos países da região. A concentração dos meios de
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comunicação, muitos dos quais envolvidos diretamente com os regimes autoritários, foi apontada como um entrave para o pleno direito à reparação, na medida em
que as próprias políticas desenvolvida pelos Estados recentemente são atacadas
e as vítimas frequentemente criminalizadas ou desmoralizadas. Os participantes
lembraram que tão ou mais importante do que as reparações econômicas são os
esforços de reparação moral daqueles que em algum momento foram vítimas, razão pela qual o tema da comunicação ganha centralidade.
A partir desse diagnóstico, os participantes lembraram a indivisibilidade das estratégias
de memória, verdade, justiça e reparação. Nesse sentido, discutiram a importância
das políticas de demarcação de sítios de memória, como dimensão do já mencionado processo de formação de uma narrativa sobre o tema na sociedade. Além disso,
lembraram que a educação desempenha papel central na formação de gerações que
superem o autoritarismo em diversos sentidos, evitando a repetição das práticas do
passado, em convergência com o que se discutiu no grupo de trabalho sobre memória. Um aspecto fundamental da reparação é o direito à não-repetição.
Por fim, foram debatidos os critérios para acesso às políticas de reparação que o
Estado garante como direito às vítimas da violência institucional no período autoritário. Os integrantes do grupo de trabalho defenderam a integralidade das políticas de reparação – restituição, indenização, reabilitação (psicológica, psiquiátrica) e
garantia de não-repetição. Para tanto, pediu-se a desburocratização dos processos
de reparação, com a aceitação de provas que não sejam puramente documentais,
pois, em muitos casos, apenas relatos estão disponíveis e é preciso encontrar
uma solução para reparação destas vítimas. Como exemplo, foram citados grupos
de camponeses que não acessam estas políticas públicas por não cumprirem os
requisitos existentes.
As discussões do grupo de trabalho sobre reparação foram assim resumidas:
 desburocratização dos processos de reparação material, com o reconhecimento do testemunho como prova, além de outras evidências que não sejam puramente documentais;
 pensar sobre como atender à grupos particularmente fragilizados pelos esforços de silenciamento da repressão, como camponeses e indígenas.

Justiça
O grupo de trabalho sobre justiça concentrou suas discussões na reflexão sobre os
mecanismos que podem criar as condições para que os poderes judiciários da região levem adiante processos de responsabilização penal daqueles que estiveram
envolvidos em graves violações aos direitos humanos. Dado o desigual avanço da
justiça em matéria de responsabilização penal na região, o grupo de trabalho se dedicou a pensar canais de intercâmbio de experiências, documentos e provas que possam encorajar o avanço de causas judiciais contra os responsáveis pelas violações.
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As propostas do grupo se dividiram em três eixos, cooperação para o esclarecimento
de crimes de lesa humanidade, acesso e intercâmbio de informações sobre os processos de justiça na região e formação de operadores de justiça no âmbito do MERCOSUL. Abaixo, seguem as propostas surgidas das discussões sobre cada eixo.

Cooperação para o esclarecimento
de crimes de lesa humanidade






Apoio à iniciativa do IPPDH e da RAADH relativa ao “Memorando Multilateral de Entendimento para o Intercâmbio de Documentação para o Esclarecimento de Graves Violações aos Direitos Humanos”. Neste marco, o GT de
Justiça e as organizações da região chegaram ao consenso de elevar, por
meio do IPPDH, o pedido de aprovação do memorando à próxima RAADH.
Propuseram ao IPPDH gerar maiores capacidades técnicas e políticas dentro
do MERCOSUL para facilitar intercâmbios de informações necessários ao
avanço dos processos.
Para aproveitar a próxima sentença da causa Condor em nível regional, propuseram que o IPPDH promova uma estratégia ou campanha de comunicação sobre a causa Condor para difundir a causa e a sentença, de modo a
impactar os distintos processos que ocorrem nos países da região.

Acesso e troca de informação sobre
processos judiciais na região










A informação sobre a dispersão de dados e a falta de sistematização e cronologias das ditaduras foi considerada um chave para dar seguimento às causas e como tema fundamental que deveria ser de interesse dos Estados do
MERCOSULL;
ampliar o Acervo Documental Condor, criado pelo IPPDH sobre os processos judiciais nos países da região; estudar a possibilidade de gerar um observatório regional.
incluir informações nos arquivos ou no observatório sobre os processos judiciais do MERCOSUL sobre a agenda das audiências, as acusações, as sentenças e outras questões que contribuam para prevenir futuros conflitos
jurídicos ou alimentar o debate e as causas jurídicas;
incorporar ao Acervo Documental Condor ou ao observatório sobre os juízos
ligações com os lugares dos países da região que estão gerando esse tipo
de informação;
e sugerir aos presidentes dos Estados Membros do MERCOSUL que enviem a seus Congressos um projeto de lei, responsabilizando a negação de
informação, penalizando a falta de dados sobre o tema.
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Formação dos operadores judiciais da região








Um dos principais problemas para o avanço dos processos judiciais da região
é a formação dos operadores do Poder Judicial, dado que existem necessidades e requerimentos especiais que caracterizam as causas de violações
massivas aos direitos humanos. O diagnóstico compartilhado entre os integrantes do grupo foi que os fiscais da região não estão preparados para levar
esses tipos de causas adiante;
introduzir no currículo das universidades de Direito dos países do MERCOSUL
uma matéria específica de direitos humanos que sirva para o trabalho dos operadores de justiça da região. Isso também poderia conformar um dos eixos da
educação em direitos humanos. As organizações também consideraram que a
promoção dos direitos humanos seja feita em todos os países, em diferentes
níveis escolares de escolaridade, para gerar a sensibilidade necessária sobre
esses temas nos futuros atores judiciais, políticos e sociais;
criar um núcleo de procuradores dos Ministérios Públicos do MERCOSUL
com conhecimento do tema dos direitos humanos. Para esta proposta, sugeriu-se articular a RAADH e a Reunião de Ministérios Públicos Fiscais do
MERCOSUL, com o apoio do IPPDH;
incorporar na formação de operadores judiciais um intercâmbio prático entre os especialistas no tema para enriquecer o debate e gerar maior articulação regional.

Outras propostas




As organizações propuseram que os Países Membros do MERCOSUL criem
um Tribunal de Diretos Humanos que possa regular e que esteja capacitado
para resolver os problemas da justiça. Isto é, criar um organismo equivalente
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas a nível MERCOSUL.
Também propuseram lançar uma rede latino-americana em defesa da democracia, da legalidade e dos mandatos dos Presidentes da região.

Contribuições escritas
Além dos grupos de trabalho e das discussões ocorridas no dia 25 de setembro,
algumas organizações da sociedade civil ofereceram suas contribuições pelos canais alternativos abertos pelo IPPDH para ampliar a consulta ao máximo de atores
possível. Nesse sentido, contribuições foram feitas por e-mail ou em tempo real
durante a transmissão ao vivo do evento.
As sugestões recebidas por estas vias convergiram com o que se discutiu presencialmente em Brasília, tanto no âmbito das conversas abertas quanto no plano dos
grupos de trabalho. A relação entre memória e educação, o debate sobre sítios de
memória, as discussões sobre acesso à informação e preservação de arquivos e
o tema da responsabilização penal reaparecem nestas contribuições, confirman-
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do as prioridades identificadas na atividade presencial. Dentre os aportes enviados
por escrito, merecem destaque os seguintes:
 criar políticas educativas que incluam o pluralismo e outros eixos orientadores como os conteúdos incluídos nos currículos educativos obrigatórios sobre esses processos nefastos para nossos países (ISEGORIA, Argentina);
 recomendar ao conjunto de autoridades brasileiras referidas ao tema a criação do Centro Cultural Ico Lisboa, sobre a base legal e o marco teórico do
Relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil de 2014, da 23° Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos do MERCOSUL de 2012, e
das diretrizes do IPPDH acerca das funções e deveres dos Sítios de Memória. (Raul Eilwanger, Comitê Carlos de Ré, Brasil);
 promover a adoção, no âmbito da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), dos Princípios Fundamentais para as Políticas Públicas em relação a
lugares de memória. Estas normas, já adotadas pelos países do MERCOSUL colocaram em evidência uma política comum que, neste aspecto, é
um pilar para a integração regional. Por outro lado, a preservação de lugares
de memória é um elemento central para a memória, a verdade, a justiça e
a reparação, contribuindo para cada um destes objetivos. Esses princípios
surgiram de um processo de consulta amplo que incluiu organizações da sociedade civil e entidades dos países integrantes do MERCOSUL e do resto
do continente. Por exemplo, a Rede Latino Americana de Lugares de Memória participou da atividade por meio de questionários, envio de sugestões,
informações e conceitos discutidos com os especialistas do IPPDH. Desta
maneira, esses princípios integram, nos seus conceitos, definições e considerações, as realidades dos países que também integram a UNASUL e seriam facilmente adotados por estes países;
 desenhar um mecanismo de alertas e recepção de denúncias sobre o não
cumprimento dos Princípios Fundamentais para as Políticas Públicas em relação a lugares de memória. No contexto do fortalecimento e consolidação
das políticas públicas sobre lugares de memória, seria fundamental contar
com um espaço institucional no âmbito do IPPDH e MERCOSUL ao qual se
possa recorrer em caso de risco ou não cumprimento. Ademais, é muito
importante que o IPPDH e MERCOSUL estabeleçam um sistema de seguimento do cumprimento destes princípios em todos os países que consolidem suas políticas públicas em relação à memória;
 estabelecer um trabalho permanente em relação ao guia “Acervo Documental do Plano Condor”, que reúna organizações e arquivos com problemas e
desafios comuns. Este poderia ser a partida para que se criem futuras ações
na área judicial, uma vez que permitiria apresentar um panorama regional. A
análise do conteúdo do guia e um diagnóstico do que é necessário incorporar seria uma tarefa extremamente útil. Por outro lado, realizar este trabalho
em cooperação com organizações da sociedade civil poderia melhorar e expandir o alcance e os resultados da ação;
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estabelecer pautas regionais comuns para a produção, preservação, acesso
e difusão dos arquivos produzidos no processo de memória, verdade, justiça e reparação. Estes processos geram arquivos a partir dos Estados (por
exemplo: expedientes administrativos e processos judiciais) e também desde as entidades da sociedade civil. Parece-nos importante destacar a experiência dos acervos audiovisuais de nossas instituições, como as coletas de
testemunhos;
promover a criação de normas e padrões em níveis nacionais e regional de
preservação e acesso aos arquivos privados de interesse público. Vítimas e
familiares, líderes políticos e sociais produziram, selecionaram e conservaram documentos sobre suas atividades. Ainda que tenham tido inicialmente
um caráter pessoal, resultaram em transcendentes aportes para os processos de memória, verdade e justiça. (Por exemplo: cartas dirigidas a autoridades, gestões feitas perante autoridades policiais, religiosas ou judiciais e
participação em campanhas internacionais). São arquivos privados de valor
público sobre os quais não existem princípios e acordo (e mesmo quando
os tenham, os princípios são pouco claros) a respeito de sua guarda, preservação e acesso. Uma regra que reconheça o valor desses arquivos deveria
ser estabelecida, para que haja um equilíbrio entre as obrigações estatais de
guardá-los e o respeito à soberania e gestão dos arquivos das instituições
proprietárias (por exemplo, que a ajuda do Estado não signifique entregar
uma cópia do mesmo). Deveriam ser promovidas medidas para apoiar a sustentabilidade destes arquivos, responsabilidade que, em geral, recai sobre
entidades da sociedade civil que realizam esforços monumentais para mantê-los, vendo-se sempre prejudicados pela falta de recursos financeiros. O
programa Memória do Mundo, da UNESCO, incorporou muitos desses arquivos em seu registro, o que indicaria a recomendação de uma guarda deste acervo a longo prazo de forma efetiva. Seria muito conveniente divulgar
a existência desses arquivos, torná-los visíveis e promover o acesso e consulta a esses documentos, contribuindo para que estejam disponíveis para
ações de memória, verdade e justiça na região. Neste sentido, torna-se importante a complementação do Guia Acervo Documental Plano Condor para
incluir uma quantidade maior de arquivos privados, acordados pelos proprietários, o que favoreceria o cumprimento deste objetivo;
elaborar um plano de ação a médio prazo sobre a memória da repressão
sob a perspectiva dos trabalhadores. Nos últimos anos, existe um interesse crescente por este tema nos nossos países, que trataram de estimular
pesquisas, seminários e congressos. Seria uma enorme contribuição ao desenvolvimento dos processos de memória, verdade, justiça e reparação o
estímulo ao aprofundamento do conhecimento sobre o tema, da mesma
maneira que se aprofundariam os vínculos com os distintos atores sociais
(por exemplo, a Coordenação das Centrais Sindicais do MERCOSUL). Recuperar e reconstruir estas memórias promoveria uma análise integral dos modelos econômicos regionais das ditaduras e as distintas formas de atuação
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das mesmas em nossos países. Também permitirá fortalecer o laço entre o
mundo dos direitos humanos e o dos trabalhadores, o que certamente levaria a indagar sobre as responsabilidades e a existência dos possíveis delitos
cometidos por lideranças civis e empresariais, um tema cada vez mais presente nas investigações judiciais e pesquisas, assim como nos debates públicos. (Núcleo de preservação da memória política, Memorial da resistência
de São Paulo e Memoria Abierta, Brasil e Argentina);
criação de um observatório de políticas de memória, verdade e justiça bem como de sentenças judiciais na região. Os observatórios dos processos de justiça são um elemento importante para avaliá-los objetivamente, assim como
para identificar as dificuldades e gerar soluções de acordo com as normas internacionais. Nesse sentido, e, sobretudo naqueles países em que não existem, o IPPDH deveria declarar de interesse regional tais instrumentos, até
que os Estados os assumam como obrigação própria. Tal categorização poderia contribuir para que os Estados colaborem em sua ampliação e não ponham
travas para seu desenvolvimento. (Observatorio Luz Ibarburu, Uruguay).
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Reflexões finais

Após as discussões dos grupos de trabalho, os participantes se juntaram novamente para o plenário, onde foram lidas e aprovadas as recomendações formuladas em
cada um dos quatro grupos. Ao longo de toda a consulta, tornou-se evidente a preocupação dos atores da sociedade civil com o tema da educação e dos processos
de formação das novas gerações de cidadãos e profissionais. Esse tema se manifestou de diferentes formas, desde a reivindicação de que as políticas de memória,
verdade e justiça incidam sobre o currículo formal dos estudantes na escola até a
reflexão sobre a necessidade de rever os processos de formação de agentes das
Forças Armadas e das instituições de segurança pública em cada Estado.
O sentido de formação, entendido de maneira ampla, também permeou as reivindicações em torno da implementação das diretrizes sobre sítios de memória, que
encontram entraves em muitos países da região. Na mesma linha, foram defendidos os memoriais, as plataformas virtuais e as redes que permitam a difusão de
conhecimento sobre o passado de graves violações aos direitos humanos. Estas
preocupações se traduziram num conjunto de recomendações, que podem ser divididas nos seguintes eixos:
 Formação: este eixo constituiu o centro dos debates na maioria dos grupos de
trabalho, onde se ressaltou a necessidade de investir na relação entre memória
e educação em direitos humanos. Os processos formativos foram discutidos em
sentido amplo, passando por projetos de história oral, formação em direitos humanos para forças de segurança e militares e também por exposições itinerantes.
 Comunicação: muitas das propostas surgidas se relacionaram com a necessidade de relacionar os debates sobre memória, verdade, justiça e reparação com as
discussões sobre a estrutura da comunicação social em nossos países, entendendo os processos de formação do senso comum e da cultura em sentido amplo.
 Arquivos e informação: muitos dos participantes manifestaram preocupação com a preservação dos arquivos, ressaltando a importância do Acervo
Documental Condor e de sua ampliação e manutenção. Também foram discutidos os memorandos de troca de informação entre os países bem como
a necessidade de estabelecer protocolos comuns de acesso à informação,
que, muitas vezes, é restringida apesar da existência de legislações nacionais na matéria.
 Sítios de memória: este eixo se relaciona com um campo profundamente
debatido, sobre o qual existem políticas regionais com alguma maturidade.
Além de aprofundar estas políticas é preciso avaliar quais são os entraves pa-
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ra sua plena consecução, bem como estudar os caminhos pelos quais estas
políticas sobre sítios de memória se associam com os processos de formação acima mencionados.
Ainda que algumas propostas apresentadas nos grupos de trabalho e nos aportes
escritos não se relacionem de maneira direta com estes eixos, eles são suficientes para compreender, em linhas gerais, quais são os temas prioritários para a formação ou continuidade de uma agenda regional no campo do direito à memória,
verdade, justiça e reparação. Naturalmente, para compreender como podem se
desdobrar essas ideias gerais em ações concretas é preciso voltar às recomendações consensuadas por cada grupo de trabalho.
Em resumo, a II Consulta Pública do Fórum de Participação Social do IPPDH reafirmou uma noção que já norteava os trabalhos do instituto: a de que as agendas
de memória, verdade, justiça e reparação seguem profundamente atuais. O canal aberto com atores da sociedade civil que militam na temática renovou as percepções de que esta é uma agenda estratégica, já que nos interpela diariamente
sobre o próprio sentido de nossa existência enquanto sociedade e, nesse caso,
enquanto partes de um todo comum que é a nossa região. Mais do que isso, o
encontro contribuiu para lembrar, mais uma vez, a indivisibilidade dos direitos humanos, a partir da constante referência à articulação entre este tema específico e
outros direitos fundamentais, como o direito à educação e o direito à informação.
Também vale destacar a recorrência com que apareceram as relações entre o passado e o presente, principalmente na forma dos questionamentos às origens históricas de padrões de violações aos direitos humanos que permanecem até hoje,
seja na forma da violência institucional, seja na forma dos mecanismos de vigilância e controle sobre a vida dos cidadãos.

Resultados da XVII RAADH
A Comissão Permanente Memória, Verdade e Justiça reuniu-se no dia 25 de novembro de 2015 no marco da XXVII Reunião de Altas Autoridades em Direitos
Humanos e Chancelarias do MERCOSUL – RAADH. Nessa ocasião, o secretario-executivo do IPPDH, Paulo Abrão, apresentou o conjunto de sugestões construídas pela sociedade civil organizada na II Consulta Pública. Os estados discutiram
as propostas, aglutinaram parte do exposto e tomaram as seguintes decisões:
 enviar à consideração da Comissão Permanente de Educação em Direitos
Humanos da RAADH as propostas sobre educação em direitos humanos e
processos de formação/capacitação para as Forças Armadas e Polícias, no
contexto da implementação das diretrizes regionais de educação em direitos humanos;
 solicitar ao IPPDH um projeto sobre uma plataforma virtual para constituir
um Acervo de Historia Oral regional;
 indicar a continuidade do Acervo Documental Condor o IPPDH com foco em
arquivos privados de interesse público, arquivos que serão gerados em pro-
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cessos de memória, verdade e inclusão de informações sobre os processos
judiciais levados a cabo nos países da região;
enviar à consideração do Grupo de Trabalho sobre Reparação Psíquica as propostas relacionadas com a atenção psico-social para as vítimas e familiares
de desaparecidos em todos os países da região;
enviar à consideração do Grupo de Trabalho de Comunicação e Direitos Humanos a proposta de formular uma política regional de comunicação para visibilizar as agendas sobre memória, verdade e justiça;
aprovar a necessidade de colaborar com o IPPDH para aprofundar esforços
na difusão dos julgamentos sobre crimes de lesa humanidade que gera jurisprudência a respeito nos Estados partes, em especial, da sentença de
julgamento sobre o Plano Condor a ser ditada nos próximos meses na Argentina;
apoiar o intercambio de documentação entre os países;
solicitar ao IPPDH a elaboração de um questionário para cada país elaborar
um diagnóstico regional sobre a situação em matéria de reparação integral;
solicitar ao IPPDH a elaboração de um questionário para cada país produzir um
diagnóstico sobre a situação em matéria de busca de detidos/desaparecidos;
iniciar um acordo dentre os países para coordenar apoios técnicos, financeiros e de desenho de políticas para a busca dos detidos na região.

Ainda que a totalidade das propostas apresentadas da II Consulta Pública não tenham sido incorporadas, muito do que foi discutido pelos participantes foi aprovado.
Finalmente, é importante ressaltar o fato de que o recém-criado espaço de consulta pública tenha sido legitimado pela RAADH como um lugar de participação e
diálogo da sociedade civil organizada e os organismos do MERCOSUL na elaboração de políticas públicas voltadas para as temáticas da reunião. O IPPDH, assim
como lhe foi mandatado, irá cumprir com as atividades designadas e acompanhará os desdobramentos do conjunto de pontos aprovados. Seguiremos trabalhando
para que as próximas consultas públicas possam gerar o mesmo impacto da relatada nesse relatório.
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