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RESUMO:  

Este artigo busca analisar a relação entre espaço e memória, e gerar algumas reflexões sobre a 

importância do espaço dentro das cidades para os processos, projetos e representações da 

memória. Por meio de uma abordagem antropológica, se faz uma resenha de alguns centros de 

memória na América Latina, para depois discutir o caso particular da Colômbia. Ao longo do 

processo argumentativo é importante mencionar outras experiências na região, para avaliar as 

semelhanças e contrastes do que significam os espaços de memória em relação aos debates 

políticos, sociais, históricos e culturais. Finalmente, se traz algumas reflexões com a intenção 

de aprofundar o debate político sobre os projetos de memória conduzidos pela luta popular e 

pelas iniciativas estatais. 
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ABSTRACT: 

This paper aims to analyze the relationship between space and memory, and to arise some 

reflections on the relevance of the space within the cities for the processes, projects and 

representations of memory. Through and anthropological approach, some memory centers in 

Latin America are reviewed, in order to discuss the case of Colombia. Along the 
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argumentative process, it is important to mention other experiences of memory in the region, 

so similarities and contrasts of what the spaces of memory mean in relation to political, social, 

historical and cultural debates may be assessed. Finally, some reflections are brought aiming 

to deepen the political debate on memory projects led by popular struggles or by the State 

initiatives. 

KEYWORDS: Space. Memory. Latin America. Colombia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A relação que construímos as pessoas com os espaços que habitamos, 

circulamos e transformamos determina em grande medida as nossas práticas e relações 

sociais. Uma parte daquelas práticas seria o ato de lembrar, que implicaria consequências 

políticas e sociais com relação àquilo que se opta e possibilita lembrar ou ser lembrado, como 

exercício de memória. Assim, a relação entre memória e os espaços que efetuam ou permitem 

lembrar levanta perguntas e reflexões sobre tal processo. 

No passado dia 5 de abril de 2019, dentro do marco da comemoração dos 127 

anos do Parque Municipal Trianon, apresentou-se a oportunidade para o Centro Internacional 

de Direitos Humanos de São Paulo (CIDHSP) de participar e divulgar um pouco do trabalho e 

o planejamento de atividades de pesquisa. Assim, algumas pesquisadoras e pesquisadores dos 

diferentes núcleos de pesquisa do Centro apresentamos algumas perspectivas sobre a relação 

entre memória e direitos humanos. Algumas reflexões daquele dia giraram em torno do 

parque como lugar de memória. Por uma parte, uma memória relacionada com grupos 

oprimidos e marginalizados como o LGTBI+ que sofreram violências e humilhações no 

Parque Trianon. Por outro lado, intervenções relacionadas à esfera ambiental, nas quais se 

argumentava que o a vegetação era um remanescente da Mata Atlântica, uma memória 

socioambiental, de um lugar que foi transformado urbanisticamente para virar um centro 

econômico de São Paulo. Assim, esses dois exemplos permitem refletir sobre os exercícios de 

memória e associá-los aos espaços, a fim de que a memória possa adquirir um sentido 

material ou mais concreto. 
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2. AS CIDADES COMO LUGARES DE RECONSTRUÇÃO E OS MUSEUS 

COMO CENTROS DE MEMÓRIA 

 

Steven Gregory (2007), numa etnografia que analisa os efeitos da 

implementação de políticas neoliberais e a transição de uma economia baseada na agricultura 

para uma centrada no turismo, na República Dominicana, possibilita pensar algumas questões 

no que se refere às relações sociais que se constituem no espaço. Gregory se enfoca num 

setor, alguns bairros e ruas onde acredita que é possível observar a materialização e evidência 

de tais mudanças. Em certa medida, o autor propõe que as desigualdades sociais, raciais, de 

gênero, de origem nacional ou regional se fundam na ordenação socioespacial das diferenças 

e, assim, as configurações econômicas hierárquicas tomam forma no espaço (que habitamos, 

circulamos e onde trabalhamos). Assim, analisar as relações socioeconômicas dentro do 

espaço permitiria gerar perspectivas para dar conta dos processos de transformação e 

marginalização de algumas populações, grupos ou minorias sociopolíticas, similar como foi 

apresentado pelos pesquisadores do CIDHSP no Parque Trianon em 2019. 

Neste sentido, essa etnografia na República Dominicana sobre aspectos mais 

econômicos, poderia estimular alguns caminhos de análise para a relação entre espaço e 

memória. Assim, abre um leque de questões para analisar dita relação a partir dos museus ou 

memoriais, entendidos como espaços de memória. Algumas perguntas que conduziriam esse 

debate seriam de que modo os espaços configuram a memória, considerando que muitos 

desses memorias, especialmente no Cone Sul, se construíram nas ruinas dos centros de 

tortura. Igualmente, cabe a pergunta paralela ao caso de Gregory (2007) sobre a configuração 

de uma memória nos espaços em concreto, que possibilitam ou privilegiam umas histórias em 

detrimento de outras. 

No caso de São Paulo, Brasil, está o Memorial da Resistência. Esse memorial é 

uma instituição governamental que se encarrega de documentar várias práticas de resistência 

do Brasil republicano. O edifício está sediado no prédio que foi o Departamento Estadual de 

Ordem Política e Social de São Paulo (Deops/SP), entre 1940 e 1983, que foi um dos lugares 

de tortura e encarceramento da ditadura militar (1964-1985). Uma visita ao Memorial permite 

ver como se tenta recriar uma memória do sofrimento das pessoas ali detidas, já que no 

espaço se reproduzem as cadeias, banheiros e dormitórios, assim como o pequeno corredor 

onde os e as detidas tomavam uns poucos minutos de sol. 
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Essa noção de memória que proporciona um vínculo entre o lugar de tortura e a 

história das ditaduras militares é particularmente abordada na América do Sul. No Cone Sul, a 

ideia de memória é usada por atores sociais e intelectuais para se referir sobretudo a 

acontecimentos ocorridos durante as ditaduras militares nos anos 1960 a 1980. Em países 

como o Peru e a Colômbia, o termo é mais comumente aplicado em relação aos conflitos 

armados entre os Estados nacionais e grupos insurgentes marxistas, leninistas ou maoístas, 

como o Sendero Luminoso e as Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

 

 

3. OS MUSEUS DA MEMÓRIA NA AMÉRICA LATINA E COLÔMBIA 

Devido à importância política e acadêmica do conceito na América Latina, a 

palavra “memória” tem aparecido recorrentemente em museus da região dedicados a narrar 

eventos e situações de violência política atroz e a promover e reivindicar os direitos humanos 

(FRANCK, 2016). Entre outros, poderíamos citar o Museo Memorial de la Resistencia 

Dominicana, em Santo Domingo; El Garage Olimpo e o Museo de la Memoria e o Parque de 

la Memoria, na Argentina (WILSON, 2016); o Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, em Santiago do Chile (SODARO, 2018), o Memorial da Resistência de São Paulo 

(NEVES, 2016), a Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), em Buenos Aires e a Escuela 

de Ingenieros Tejas Verdes, no Chile. No caso do Peru, em que ocorreram processos mais 

similares ao caso colombiano, se destacam o Museo de la Memoria de ANFASEP 

(Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Detenidos del Perú) 

(FELDMAN, 2012), aberto em 2005, e o Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social, inaugurado em Lima em 2015 (DEGREGORI et al. 2016). 

O que une todos esses e vários outros lugares – alguns localizados em antigos 

centros de repressão e resistência, outros construídos especialmente como museus – é o 

esforço por promover a reflexão e conscientização sobre a violência política e os direitos 

humanos, e em consequência evitar a repetição de processos passados. Assim, os museus da 

memória estão vinculados a uma intenção de alcançar mudanças sociais e políticas através da 

narração do passado, mais do que à ideia de comemoração nacionalista, que era fundamental 

para os trabalhos de Nora (1989) e inspirados por ele. 

Em um panorama mais geral, Sodaro (2018) argumenta que a proliferação de 

museus da memória é um fenômeno recente, típico da segunda metade do século XX. Para 

ela, os museus da memória seriam uma forma de lembrar e ensinar sobre a violência política 
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do passado (p. 13). Assim, como uma manifestação do chamado boom da memória nos 

campos acadêmico, político e jornalístico, os museus teriam funções pedagógicas, 

arquivísticas e em alguns casos jurídicas, orientadas para a elaboração, fortalecimento, 

regulamentação e legitimação da cidadania e identidade. Narrar e entender a violência seria 

necessário para detê-la e preveni-la, assim como para curar feridas. Muitas vezes localizados 

em lugares onde aconteceram as atrocidades, esses museus teriam uma legitimidade social e 

uma função para a preservação e educação. Finalmente, os museus da memória poderiam ser 

projetos nacionais ou locais, com escopos divergentes com respeito aos objetivos e 

arquiteturas. Alguns podem ser mais tradicionais, outros mais interativos, outros recriam 

experiências e ambientes onde aconteceram violências e, outros tentam apelar mais às 

emoções e sensações dos visitantes. 

Elizabeth Jelin (2002) contextualiza o processo de construção de espaços 

dedicados à “memória” no quadro mais amplo de disputas políticas por monumentos e 

símbolos materiais do passado. Em suas palavras, 

 

Toda decisión de construir un monumento, de habilitar 

lugares donde se cometieron afrentas graves a la dignidad 

humana (campos de concentración y detención, 

especialmente) como espacios de memoria, o la 

construcción de museos y recordatorios, es fruto de la 

iniciativa y la lucha de grupos sociales que actúan como 

“emprendedores de la memoria”. (JELIN, 2002, p. 54-55) 

 

Assim, a elaboração ou construção da “memória” a partir de monumentos, 

museus ou espaços físicos, em geral, seria uma disputa pelo sentido, pelo reconhecimento, 

pelos conteúdos e narrativas relacionadas ao lugar. Esta disputa, basicamente entre grupos que 

promovem e grupos que rejeitam certas memórias, estaria focada no âmbito público e oficial 

de uma memória dada e particular, que pretende influir em processos de cura, verdade, 

preservação e não repetição. 

Ludmila Catela (2002), que realiza grande parte da sua pesquisa sobre o 

assunto da memória a partir de reflexões em torno do arquivo como lugar e sujeito ativo na 

classificação e representação da realidade social, propõe pensar os arquivos como territórios 

de memória. A autora sugere refletir a partir da tensão entre os significados dados aos 
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arquivos pelos atores e as questões analíticas propostas por ela. A perspectiva está inspirada 

nos lieux de mémoire (NORA, 1989), porém substitui o conceito de lugar pela noção de 

território, pois um lugar seria mais estático e unitário. Assim, a noção de território envolve 

uma articulação entre os espaços e práticas daqueles envolvidos nos processos de produção de 

memória, sublinha os vínculos, hierarquias, reprodução de um tecido de espaços e permite 

associá-lo a conceitos como litígio, deslocamento, demarcação, disputas, direitos e 

legitimidade (CATELA, 2002, p. 22). Em consequência, as categorias de memória e política 

se tornam fundamentais para desenvolver a sua pesquisa sobre os arquivos da repressão, 

permitindo pensar a memória, de novo, relacionada com política, espaço, disputa e, agora, 

com território. 

Karen Bishop (2014), que tem pesquisado sobre literatura, direitos humanos, 

tortura e arquitetura na Argentina e no Chile, analisa os debates sobre os lugares 

arquitetônicos que alojam representações da violência das ditaduras nesses dois países, 

especialmente a Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), em Buenos Aires e a Escuela de 

Ingenieros Tejas Verdes, nas cercanias de Santiago. A autora criou o conceito de “arquitetura 

do desaparecimento” para se referir a experiências no Cone Sul, onde surge um debate em 

torno dos espaços para ser conservados, as memórias que devem ser preservadas e quais 

seriam as responsabilidades dos governos democráticos com respeito à restauração e 

museificação dos centros onde aconteceram torturas e assassinatos durante processos 

ditatoriais. 

Karen Franck (2016) contextualiza o auge deste tipo de instituições, 

ressaltando sua preocupação em “fazer públicas aquelas ações humanas que foram 

desumanas” (FRANCK, 2016, p. 26, tradução nossa). A autora argumenta que: 

 

El establecimiento de un museo nacional que presente de 

manera pública las acciones atroces cometidas o 

permitidas por esa misma nación, así como sus 

devastadoras consecuencias, depende del compromiso y 

de la decidida acción de la sociedad civil, junto con el 

compromiso y el apoyo del Gobierno. Para conseguirlo se 

requiere de coraje. (FRANCK, 2016, p. 26) 
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Para o caso particular do Museu de Memória da Colômbia, os desafios 

parecem ainda maiores. Segundo Franck (2016), o projeto e as atividades do Museu estariam 

em curso ao mesmo tempo que se busca e constrói a paz, assim como se continuam 

documentando e coletando arquivos de guerra e violência. Além de contribuir para uma 

reparação simbólica e coletiva das vítimas, o Museu também buscaria contribuir para a 

mudança social e política ao gerar reflexões nos visitantes e na sociedade colombiana sobre 

processos ainda em curso. Outro dos projetos ambiciosos do Museu é abordar os fatores 

sociais, políticos, históricos e econômicos que levaram ao conflito interno na Colômbia, 

refletindo sobre suas raízes na própria estrutura da sociedade colombiana. Finalmente, o 

Museu teria o objetivo incomum de proporcionar depoimentos e material dos perpetradores, 

como uma tentativa de compreender sua perspectiva e as condições de possibilidade da 

execução de atos e crimes hediondos. 

No entanto, há experiências de preservação e pedagogia da memória na 

Colômbia que, no caso, poderiam servir como antecedentes. Por exemplo, na região dos 

Montes de María, entre os departamentos de Bolívar e Sucre, no Caribe colombiano, se 

desenvolve uma iniciativa da sociedade civil chamada Museo Itinerante de la Memoria y la 

Identidad de los Montes de María (MIM), também conhecida como El Mochuelo. Esse 

projeto de preservação e promoção de exercícios da memória, se estrutura a partir de uma 

museologia comunitária a fim de contribuir à reconstrução do tecido social e ao 

empoderamento das pessoas (GONZÁLEZ, 2016). Nessa região, a população civil tem 

sofrido os efeitos mais adversos da guerra entre guerrilhas e paramilitares, muitas vezes com a 

conivência das forças armadas estatais. O Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de 

los Montes de María é um projeto para a superação e transformação dos contextos do conflito, 

estigmatização e pobreza que têm sido vinculados ao território e à população. O Museu está 

concebido em três dimensões em torno de território, memória e comunicação. A memória, 

neste caso, seria abordada como prática política e mecanismo que permitiria estratégias de 

ressignificação para a não-repetição da violência (BAYUELO; SAMUDIO; CASTRO, 2013). 

A relação entre conflito armado e memória na Colômbia tem sido abordada, 

igualmente, por instituições museais dedicadas a temáticas mais gerais. O Museo del Siglo 

XIX, o Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, o Museo Nacional de 

Colombia e o Museo de Antioquia são algumas das instituições que têm realizado projetos 

relacionados à violência e memória. No entanto, o papel das instituições da memória tem sido 
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relativamente marginal, especialmente com respeito ao caráter coletivo e plural das vozes e 

interpretações museográficas da memória histórica dos grupos socais subalternos (LÓPEZ, 

2013). Os efeitos dessas iniciativas ainda são pouco claros, pois elas se realizaram de forma 

isolada e desarticulada. Além disso, a interlocução com os movimentos sociais, organizações 

de direitos humanos e de parentes de desaparecidos ou vítimas da guerra tem se dado de 

forma problemática e restrita aos períodos dos projetos (LÓPEZ, 2013). Em consequência, o 

Museu de Memória da Colômbia terá um papel fundamental para as organizações das vítimas, 

para a defesa dos direitos humanos e para a redefinição do conflito armado na Colômbia. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

A configuração recíproca entre a cidade e a memória permite a possibilidade de 

construção de museus e memorias dedicados aos passados violentos. Na América Latina, em 

particular, essa configuração recíproca se evidencia quando os lugares de memória, como no 

Cone Sul, muitas vezes são construídos sobre os vestígios da barbárie ou, como no Peru e a 

Colômbia, se erguem edificações específicas paro o acolhimento do patrimônio material e 

imaterial das guerras civis e conflitos sociais. No entanto, ambos os casos são sujeitos ao 

estudo das condições geográficas, políticas e sociais que permitem idealizar e concretizar tais 

centro. 

Ordenar os lugares de memória dentro das cidades consiste também em uma 

forma de reconhecer e reafirmar ou não a importância das vítimas das ditaduras e guerras 

civis na América Latina. A importância de um museu em um antigo centro de tortura é ao 

mesmo tempo constitutiva do que esse museu representa para a sociedade e de como as 

associações de vítimas têm conseguido transformar esses espaços. A construção de edifícios 

modernos e amplos também permite inferir questões relativas ao passado em meio de uma 

relação entre museu de memória e cidade. Assim, o estudo das relações constitutivas entre as 

lutas pela memória e a disposição dos centros de memória em alguns lugares específicos da 

cidade estimula as reflexões críticas entre o espaço e a memória.  
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