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Conflitos e barganhas políticas: uma justiça de transição exemplar na 
Argentina? 

 

Marina Figueiredo1 

 

Resumo: Estudos sobre transições políticas adquiriram novas perspectivas, quando 

demandas por justiça contra violações aos direitos humanos ingressaram como pauta de 

mobilizações através de movimentos sociais, das vítimas e dos familiares destas violações. 

Com isso, o caminho para o alcance da democracia adquire um novo desafio: conciliar uma 

transição de regime político de forma pacífica ao mesmo tempo em que se faça justiça. Este 

processo intensificou os estudos sobre o que se conheceria mais tarde como justiça de 

transição, tema este muito debatido no que tange aos vários processos de 

redemocratização na América Latina. Muitos estudiosos consideram que a Argentina foi um 

dos países mais exemplares em conciliar justiça e transição para a democracia. Entretanto, 

a relação entre o primeiro governo civil após a última ditadura deste país, ou seja, do 

presidente Ricardo Raúl de Alfonsín e o movimento social Madres de Plaza de Mayo, 

elucida que o desafio entre realizar justiça e construir uma democracia pacífica na Argentina 

foi marcado, na realidade, por verdadeiros conflitos e dilemas que serão abordados neste 

artigo. 
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Abstract: Studies on political transitions have acquired new perspectives, when demands for 

justice in repairing human rights violations entered as the mobilizations of social movements, 

for the victims and families of these violations. Therefore, the way to democracy has a new 

challenge: to reconcile a transition political regime peacefully while is done justice. This 

challenge has intensified studies on what would later is known as transitional justice. This 

subject was much-debated because of various processes of democratization in Latin 

America. Many intellectuals consider that Argentina was one of the most exemplary countries 

in the region in an attempt to reconcile justice and transition to democracy. However, the 

relationship between the first civil government after its last dictatorship, namely the president 

Ricardo Raúl de Alfonsín and the social movement Mothers of Plaza de Mayo, elucidates 

that the challenge performing justice and build a peaceful democracy in Argentina was 

marked, in fact, true conflicts and dilemmas that will be discussed in this article. 
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Introdução 

Com o fim da Guerra Fria e das ditaduras do Cone Sul, a temática sobre justiça de 

transição ganha importância nos estudos da Ciência Política a partir de 1990. No que tange 

a região latino-americana, a temática é dinamizada tanto pelo debate teórico quanto em 

quesitos práticos: pelas mobilizações de movimentos sociais, vítimas e familiares, medidas 

de políticas públicas implantadas por alguns Estados da região que alcançavam suas 

democracias, além do estímulo de organismos de direitos humanos regionais em 

recomendar Estados para ratificar tratados que dialogam com políticas de reparações, como 

é o caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Emerge através destas dinâmicas 

teóricas e práticas a ideia de direito à memória, verdade e justiça como principais requisitos 

para se realizar uma justiça de transição exemplar.  

Apesar desse dinamismo, as realidades latino-americanas sobre medidas de 

políticas públicas adotadas pelos Estados no que se diz respeito à justiça de transição são 

dúbias. Por exemplo: no caso brasileiro, em manter sua Lei de Anistia imposta desde 1979, 

e que sempre fora rejeitada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, além do 

caso Araguaia, no qual o país foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

em 2010. Esses exemplos refletem como há limites dos Estados em respeitar 

sistematicamente as recomendações exigidas para se realizar uma justiça de transição 

ideal.  

Outro caso emblemático, que será a base deste artigo, será o da Argentina, pois é 

considerado como um dos países que realizou uma das mais exemplares justiças de 

transição, através das políticas públicas adotadas sobre reparação às vítimas que sofreram 

violações aos direitos humanos em sua última ditadura (MEZZAROBA, 2007; SIKKINK, 

2007). Por exemplo: logo após as eleições diretas, no governo do presidente civil Ricardo 

Raúl de Alfonsín, criou-se a CONADEP (Comissão Nacional Sobre o Desaparecimento de 

Pessoas), foram submetidos a julgamento alguns militares do alto escalão, entre eles Jorge 

Videla, compensaram-se em termos financeiros algumas famílias e vítimas como forma de 

reparação, assumiu-se oficialmente a responsabilidade do Estado pelas violações cometidas 

no período ditatorial.  

Entretanto, apesar destas medidas estarem relacionadas com políticas públicas que 

se vinculam com justiça de transição, três anos após as realizações destas medidas 

progressistas houve uma medida polêmica adotada pelo governo de Alfonsín no que tange 

ao critério de justiça: implantaram-se duas leis chamadas de Lei de Ponto Final e Lei de 

Obediência Devida, as quais acabaram anistiando todos os responsáveis por intensas 
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violações aos direitos humanos no país. Essa medida foi considerada um retrocesso pelos 

movimentos sociais, vítimas e familiares que demandavam por justiça contra os 

responsáveis por violações aos direitos humanos. 

A partir do debate teórico e contextual acerca da teoria das transições políticas e 

justiça de transição, o presente artigo intenta argumentar sobre questões que envolvem a 

temática na tentativa de compreender certas polêmicas como a exposta acima, tendo como 

exemplo justamente o caso da Argentina. O exemplo que discutirá sobre estas questões tem 

como base a relação conflituosa entre o movimento social conhecido como Madres de Plaza 

de Mayo e o primeiro governo civil após o término da ditadura desse país em 1983, 

presidido por Ricardo Raúl de Alfonsín. 

A principal questão será sobre como se formam discursos políticos sobre a 

dificuldade em se realizar justiça. Entende-se aqui que a justiça envolve a investigação e 

condenação em termos penais aos agentes do Estado autoritário, responsáveis por 

violações aos direitos humanos. A problemática é que a exigência de justiça ocorreu 

justamente no momento em que houve uma busca do governo civil de Alfonsín em construir 

uma democracia de uma forma conciliadora e pacífica, que não colocaria em risco um 

possível retrocesso ao autoritarismo. Sendo assim, é viável harmonizar justiça com 

construção democrática?  

A discussão sobre a temática é oportuna, pois ao completar os cinquenta anos do 

golpe no Brasil, assim como outros países da América Latina que também viveram e 

sofreram com a experiência ditatorial dentre elas violações aos direitos humanos, tais como 

o desaparecimento de pessoas, torturas e até mesmo supostos golpes de Estado como 

ocorrera há dois anos no Paraguai, ainda são vistos como resquícios dos autoritarismos de 

Estado tão marcantes na região. Sendo assim, o debate sobre questões polêmicas as quais 

envolvem os processos de redemocratização política pode elucidar o tipo e a qualidade de 

democracia construída na região.  

 

Transitologia: uma teoria sobre transição política como caminho para a democracia  

O tema sobre transições políticas ganha súbita importância no fim da Guerra Fria 

devido ao intenso contexto político daquele período: enquanto inúmeros países do leste 

europeu se deparavam pelo processo de mudança de regime político, os países da América 

Latina amadureciam seus aparatos institucionais após o fim de suas ditaduras, tais como 

suas Constituições, no chamado processo de redemocratização.  
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Deste modo, emerge na Ciência Política uma subdisciplina chamada de transitologia. 

Os principais autores desta nova subdisciplina “[...] considerados como os pais fundadores 

da referida tradição de pensamento [...]”(QUINALHA, 2013, p.29), seriam: Adam Przeworski, 

Guilhermo O´Donnell, Laurence Whitehead, Philippe Schmmiter e Samuel Huntington. Estes 

pensadores buscavam reconhecer pontos em comum sobre dinâmicas políticas nos 

processos de transição pelos quais inúmeros países percorriam, ou seja, semelhanças 

políticas na mudança de um regime a outro. Aqui, ainda não se pensava em justiça, a 

centralidade estaria no entendimento das dinâmicas políticas que resultariam em regimes 

políticos democráticos ou autoritários. 

As principais semelhanças seriam, em primeiro lugar, sobre o aspecto temporal, ou 

seja, as transições políticas possuem começo e fim. Um segundo ponto está relacionado ao 

aspecto sobre a ideia de indefinição, ou seja, sabe-se como se inicia uma transição, no 

entanto, não se sabe qual o resultado desta: um retrocesso ao autoritarismo ou a 

consolidação democrática. De acordo com Guillermo O’ Donnell e Philippe C. Schmitter: 

Resulta tentador conceituar a transição como um processo que envolve uma 

sequência de “momentos”...O mundo real dificilmente se comporta tão linearmente; as 

transições reais não costumam desenrolar-se nos termos de um tal processo progressivo de 

soluções de problemas, os “momentos” tendem a invadir-se uns aos outros e a se 

confundirem entre si (1988, p.70). 

O entendimento de indefinição para estes autores demarcou o restante de suas 

abordagens teóricas, pois o objetivo idealizado para eles seria o alcance da democracia. Por 

isso, a indefinição do que se pode ocorrer como resultado final de uma transição levou estes 

pesquisadores a pensarem em como se atingir a democracia . O temor de um suposto 

retrocesso ao autoritarismo os conduziu a analisar o que poderia prejudicar uma transição 

“ideal” para a democracia.  

A terceira seria a de que o resultado de uma transição política depende, 

principalmente, de dinâmicas políticas que dizem respeito à esfera nacional (QUINALHA, 

2013, p. 47 – 64.). Aqui, eles valorizam as elites políticas como principais atores desta 

dinâmica, segundo O’ Donnell e Philippe C. Schmitter: “[...] Dada a repressão e a 

desarticulação precedentes dos intermediários, os “notáveis” – indivíduos respeitados e 

proeminentes...parecem constituir os melhores interlocutores disponíveis [...]” (1988, p.71). 

Através do estudo de alguns países em transição, os teóricos desta temática 

perceberam alguns “tipos básicos” dos principais atores da esfera nacional que compõem as 
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elites políticas numa dinâmica de transição: os linhas-duras, os brandos, os moderados e os 

maximalistas . 

Os linhas-duras e os brandos estariam dentro do establishment, já os moderados e 

os maximalistas fora do establishment. Os linhas-duras seriam aqueles que têm o interesse 

em manter o autoritarismo. Os brandos, apesar de estarem dentro do establishment, 

reconhecem que a forma autoritária de governo seria insustentável ao longo do tempo, por 

isso, para manterem seu poder político preferem fazer aberturas liberalizantes até mesmo 

consolidando a democracia de uma forma gradual. O importante é que seus interesses 

mantenham-se intactos. Os moderados possuem os mesmos objetivos dos brandos, 

entretanto não fazem parte da “[...] aliança governante” (QUINALHA, 2013, p. 62). Por sua 

vez, os maximalistas, também de fora, são aqueles que estariam do outro lado do polo dos 

linhas-duras e exigem uma consolidação democrática mais profunda, podendo afetar os 

interesses dos outros membros desta elite. Geralmente, são os que sofreram as violações 

de direitos humanos, assim, demandam por justiça e por investigação criminal contra os 

possíveis envolvidos. 

Note-se que os linhas-duras e maximalistas estão em polos opostos: possuem 

interesses e vontades contrastantes. Para os “pais da transitologia” estes dois grupos seriam 

problemáticos na construção segura e pacífica da democracia, pois sempre dinamizam 

políticas tensas e conflituosas. Por isso, estes pensadores consideram que os brandos e 

moderados têm o importante papel na construção democrática segura, ou seja, são eles que 

podem evitar que o autoritarismo retorne. Portanto, para estes teóricos, no jogo entre perdas 

e ganhos, seria melhor atingir a democracia através de pactos e negociações com setores 

até mesmo ultraconservadores do que o retrocesso ao autoritarismo.  

É neste ponto que a justiça entra em desacordo com as teorias destes pensadores, 

para eles, a justiça até pode ocorrer com certo limite, desde que não coloque em risco o 

alcance democrático “[...] pretensão de justiça, sempre vista como fator desestabilizador e 

desconsolidador da democracia” (QUINALHA, 2013, p. 107). Ou seja, de acordo com esta 

perspectiva a justiça pode até mesmo ser problemática. 

Entretanto, o contexto histórico internacional dos anos 70, 80 e 90 os quais são 

considerados como os anos de “boom” em matéria de difusão, reivindicação e fortalecimento 

de aparatos legais sobre proteção aos direitos humanos internacionais (ALVES, 1994; 

GÓMEZ, 2006; ROOP & SIKKINK, 1999), contribuiu para valorizar o direito à justiça como 

elemento central à proteção aos direitos humanos. Por isso, a perspectiva teórica da 
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transitologia entrava em conflito com o contexto histórico internacional, já que a justiça não 

era muito apreciada por esta visão teórica.  

Desta maneira, outra perspectiva teórica foi compreendida ao se pensar em transição 

política. Neste momento há uma idealização intrínseca entre Estado de Direito e 

democracia. Assim, a democracia não depende apenas de pactos entre elites, mas também 

do fortalecimento e amadurecimento de suas instituições jurídicas.  Por isso, o estudo sobre 

o dilema entre uma transição política pactuada para o alcance de uma democracia segura e 

a realização de justiça ao mesmo tempo necessita de um estudo mais abrangente sobre 

transição política. A partir deste entendimento nasce a ideia e conceito sobre o que seria 

justiça de transição (QUINALHA, 2013, p.116 –134). 

 

Direitos Humanos e justiça de transição: entre o ideal e o real 

O conceito de justiça de transição surge em 1990 e foi postulado pela professora de 

direito Ruti Teitel (QUINALHA, 2013, p. 137; SANTOS, 2009, p.476). Este conceito tem 

como base a dinâmica relação interdependente entre direito e política, ou seja, as transições 

políticas não são mais vistas somente pela perspectiva política, segundo a pesquisadora 

Cecília Macdowell Santos: 

 

Direito é tanto constitutivo da política de transição, como constituído por 

esta política. Em momentos de transição, diferentes ramos do direito 

contribuem para transformações radicais da comunidade política, e o direito 

orienta-se para um novo paradigma: a “jurisprudência da transição” (2013, 

2009, p. 476 apud TEITEL, 2000) 

 

Oportunamente se conceitua “justiça de transição”, pois esta dialoga diretamente 

com a ideia de justiça em como reparar as vítimas que sofreram abusos do Estado 

autoritário no momento da transição política. Por isso, os pensadores desta perspectiva 

buscaram elementos em que o Estado precisaria assumir como metas de políticas públicas 

concretas aos direitos humanos, ao mesmo tempo em que promove um regime democrático. 

As principais medidas seriam: reformas institucionais/legais, direito à verdade, direito à 

memória e direito à justiça (QUINALHA, 2013, p.118; SANTOS, 2009, p.476). 

Entende-se por reformas institucionais/legais as medidas adotadas pelo Estado para 

que suas instituições se fortaleçam cada vez mais tanto em termos de legalidade, quanto em 
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termos de legitimidade, para que arbitrariedades de agentes do Estado não voltem a ocorrer, 

ou seja, há uma busca de aprimoramento do que seria um Estado de Direito.  

O direito à verdade se relaciona com os casos de desaparecimento forçado. Estes 

casos intensificaram as reivindicações pelo esclarecimento do que se teria ocorrido com as 

vítimas de tal maneira que promoveu o direito à verdade como forma de reparação num 

processo transicional. Este direito visa que o Estado adote medidas de políticas públicas, 

tais como: elucidar criteriosamente os eventos sucedidos com as vítimas, promover a 

abertura de arquivos oficiais e sua divulgação. Como reconhece a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, “o direito à verdade constitui um dos pilares dos mecanismos da 

justiça transicional” (2014, p. 3) . 

 O direito à memória tem como objetivo a busca pelo não esquecimento dos horrores 

do passado para que nunca mais voltem a ocorrer. De modo que se mantenha a memória 

viva é importante divulgação e difusão do que ocorreu no passado de maneira contínua. O 

estímulo a construir e nomear monumentos e espaços públicos em homenagens às vítimas, 

instituir feriados, propagar filmes e livros, elaborar campanhas nas escolas e universidades, 

são exemplos de políticas públicas as quais um Estado pode implementar pela 

“manutenção” da memória.  

O direito à justiça “[...] consiste na investigação dos fatos e na responsabilização 

jurídica (civil, penal e/ou administrativa) dos agentes violadores dos direitos humanos [...]” 

(QUINALHA, 2013, p.146). Este direito é considerado o mais delicado no que se refere às 

medidas as quais envolvem políticas públicas em matéria de reparação aos direitos 

humanos, pois pode expor e penalizar agentes que ainda fazem parte do Estado, empresas 

ou instituições poderosas, ou ainda, aqueles que representam algum poder que ameaçaria 

colocar em risco o próprio processo de redemocratização. Um bom exemplo neste caso 

seria o dos agentes das Forças Armadas.  

Com isso, os estudos das transições políticas ganham novos questionamentos 

quando pensadas através da relação entre direito e política. O fortalecimento internacional 

em termos jurídicos sobre direitos humanos teve papel importante para esta nova 

perspectiva. Entretanto, a dinâmica das transições políticas na América Latina refletiu outra 

realidade. As barganhas e interesses da esfera nacional elucidaram como a realização de 

uma transição política para a democracia não necessariamente foi consolidada através das 

premissas que envolvem os ideais e conceitos sobre justiça de transição. 
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O caso das Madres de Plaza de Mayo e sua “otra lucha” no governo pós-ditadura de 

Raúl Alfonsín 

 A Argentina é considerada por muitos pesquisadores como o país que sofreu uma 

das piores ditaduras do Cone Sul em termos de violações aos direitos humanos (MOLINA, 

1990; MARIANO, 2003). Além de torturas e assassinatos, o desaparecimento forçado foi 

marca deixada pelas Forças Armadas como método sistemático de violência extrema.  

Neste contexto, nasceu o movimento social Madres de Plaza de Mayo, que ao longo dos 

anos logrou-se como um dos movimentos sociais mais ativos em matéria de reivindicação e 

defesa aos direitos humanos da América Latina (BORLAND, 2006).  

As Madres de Plaza de Mayo ficaram conhecidas por sua coragem de utilizar o 

espaço público em plena ditadura, ao irem todas as quintas-feiras em frente à Casa Rosada 

na Plaza de Mayo em Buenos Aires para pedir por respostas pelo desaparecimento de seus 

filhos. Seu confronto atravessou as fronteiras e elas conseguiram realizar importantes 

denúncias na esfera internacional, o que lhes permitiu ganhar legitimidade dentro da própria 

Argentina em pleno regime autoritário (GORINI, 2006).  

 No fim da ditadura argentina em 1983, o presidente civil Ricardo Raúl de Alfonsín foi 

eleito pelo seu discurso em defesa aos direitos humanos e propostas de governo para 

realizar medidas de políticas públicas relacionadas ao direito à verdade, justiça e memória. 

As Madres de Plaza de Mayo acreditavam que finalmente seu ativismo pelos direitos 

humanos a partir de então seria a de aliança com o Estado, ou seja, este se tornaria um 

aliado às suas demandas. Dentre tais demandas, a principal seria a realização de justiça em 

termos penais contra os responsáveis pelas violações aos direitos humanos. 

 Entretanto, a realidade advertiu uma dinâmica muito mais complexa, por isso o termo 

deste subtítulo “otra lucha”. Este é inspirado no livro do advogado e professor argentino 

Ulisses Gorini sobre o movimento Madres de Plaza de Mayo, chamado “La outra lucha” 

(2008). O título usado por este autor é oportunamente utilizado para elucidar que as 

circunstâncias fizeram com que as Madres de Plaza de Mayo se confrontassem também 

com o Estado no governo civil. Este que se autonomeou como um governo transicional, na 

perspectiva de alcançar uma democracia pactuada como veremos adiante.  

Entretanto, a temporalidade sobre a transição política na Argentina é bastante 

controversa. Alguns pensadores advogam que ela se iniciou já mesmo em 1982 através do 

fracasso da guerra das Malvinas até 1983, ou seja, antes mesmo da Junta Militar deixar o 

poder (LEIS, 1989, p.30). O fato é que a passagem do governo autoritário para o governo 

civil também não foi marcado por grandes surpresas ou rupturas (CATELA, 2001).  
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 Estas questões sobre a temporalidade e sobre o uso do termo “transição” de modo 

controverso na Argentina é importante de se debater, já que nesta fase as Madres cunharam 

o termo “pós-ditadura”. Para elas, o governo de Alfonsín não poderia ser considerado como 

democrático, mesmo chegando ao poder através de eleições livres e diretas. Segundo 

Ulisses Gorini: “Resulta sumamente interessante que cuando ni teóricos ni intelectuales 

habían encontrado aún el término “postdicatura”, las Madres lo habían utilizado para 

diferenciarse del concepto “democracia” que pretendia definir esa etapa” (2008, p. 15). Elas 

também não usavam o termo “transição”, visto que, como já mencionado, os militares 

deixaram o poder sem rupturas e grandes conflitos, e na realidade parece que haviam 

“cumprido seu dever” (Ibidem).  

As Madres consideravam que o alcance da democracia iria depender das decisões e 

medidas de políticas públicas realizadas por Alfonsín, e em destaque pela realização da 

justiça. Elas exigiam justiça contra todos os agentes das forças armadas que cometeram 

violações aos direitos humanos: “[...] exigimos la condena del método , como crimenen de 

lesa humanidad. Luego la Justicia, de acuerdo al Código Penal, evaluará las 

responsabilidades individuales [...]” (GORINI, 2008, p. 14). Entretanto, as medidas de 

Alfonsín sugeriam que as estruturas e barganhas de poder político ainda dependiam de 

interesses das Forças Armadas. Por esta razão, utilizar o termo “transição” pelo governo de 

Alfonsín era considerado por elas uma forma discursiva a qual forjava a correlação de forças 

entre o governo civil e a Junta Militar (GORINI, 2008, p.14 -17).  

  Enquanto que para as Madres o direito à justiça era sua prioridade de reivindicação, 

Alfonsín executou medidas de políticas públicas que valorizaram o direito à verdade, 

limitando medidas judiciais “[...] mientras que la persecución de la verdad sería irrestricta, el 

castigo sería limitado” e já advertia que “[…] tanto el terrorismo de Estado como el 

subversivo serían castigados” (GORINI, 2008, p.53). De modo que, os julgamentos contra 

violações aos direitos humanos incidiram contra uma pequena parte dos agentes do alto 

escalão das Forças Armadas e também contra alguns membros da luta armada da 

esquerda.  

Com isso, as mais significantes medidas de políticas públicas elaboradas durante o 

governo de Alfonsín se relacionavam pelos esclarecimentos sobre o desaparecimento 

forçado. Criou a CONADEP – Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas - 

para investigar o que ocorrera com os desaparecidos. Ernesto Sabato foi o organizador 

deste relatório de grande repercussão, que mais tarde se materializou como um dos livros 

mais vendidos na Argentina, chamado “Nunca Más”.  
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O governo de Alfonsín também realizou políticas públicas sobre reparações 

financeiras e memória. Uma forma de reparação apresentado pelo governo foi a de pagar 

indenizações financeiras aos familiares ao mesmo tempo em que reconhecia que o Estado 

naquele período foi o responsável pelas atrocidades. A memória se relacionou naquele 

momento com a verdade, pois foi iniciado um processo de exumações e identificações de 

possíveis restos mortais que poderiam ser daqueles que morreram em decorrência da 

ditadura, o resultado das exumações se traduziria na busca pela verdade ao mesmo tempo 

em que o local de sepultamento simbolizado como espaço de memória. 

No que diz respeito à justiça “limitada”, Alfonsín submeteu ao julgamento alguns 

militares do alto escalão, entre eles: Jorge R. Videla, Orlando R. Agosti, Emilio E. Massera, 

Roberto E. Viola, Omar D. R. Graffigna, Armando J. Lambruschini, Leopoldo F. Galtieri, 

Basilio Lami Dozo e Jorge I. Anaya. Também foram submetidos alguns integrantes da luta 

armada da esquerda, tais como: Mario Eduardo Firmenich, Enrique Haroldo Gorriarán  e 

especificamente o ex-governador de Córdoba, o qual se vinculava ao Partido Peronista 

Auténtico, Ricardo Armando Obrégon Cano (GORINI, 2008, p. 54 – p. 55). 

Além desta “justiça” revelar que o mito dos dois demônios  ainda perdurava como 

forma de discurso oficial do governo, para as Madres ir ao julgamento somente nove 

membros das Forças Armadas contra 30 mil desaparecidos era um descaso. Para elas esta 

justiça elucidava que seria apenas para cumprir protocolos e não como medida eficaz de 

reparação aos direitos humanos para os familiares, ou seja, ao menos oferecer a sensação 

de justiça cumprida para aqueles que sofreram direta ou indiretamente os abusos do Estado. 

Outra questão problemática entendida pelas Madres era a de que os militares foram 

julgados pelo Tribunal Militar, o que significava para elas um tanto suspeito em termos de 

correlações de força (GORINI, 2008).  

As medidas de políticas públicas, que dialogavam pelo direito à verdade, realizadas 

por Alfonsín também não agradavam ao grupo daquelas mães. No que tange ao relatório da 

CONADEP, apesar deste ser bem conceituado por vários pesquisadores e organismos de 

direitos humanos, para as Madres, entretanto, este relatório apresentava alguns problemas.  

Primeiro sob a forma como o texto foi escrito, pois em muitas partes do mesmo o 

discurso do mito dos dois demônios foi retomado. Ao leitor mais atento, por exemplo, a 

primeira página do prólogo escrita por Ernesto Sabato reflete este incômodo: “Durante la 

década de 70 la Argentina fue convulsionada por um terror que provenía tanto desde la 

extrema derecha como de la extrema izquierda [...]”, os membros da esquerda foram 

 144



REVISTA pensata | V.4 N.2                                                             OUTUBRO DE 2015 

 

 
 

qualificados neste prólogo como terroristas: “[...] a los delitos de los terroristas, las Fuerzas 

Armadas respodieron con un terrorismo infinitamente peor [...]” (1984, p. 7). 

Segundo, elas encaravam a obra “Nunca Más” como uma mera descrição de terror 

não isenta de ideologia, a qual não se aprofundava em temas relevantes, tais como 

relacionar o golpe de 1976 como um projeto político, econômico e social, onde alguns 

agentes, nem todos pertencentes à luta armada, seriam um obstáculo para se atingir os 

objetivos deste projeto (GORINI, 2008). 

Por fim, por decretar a morte dos desaparecidos sem nenhuma investigação 

profunda e por não mencionar nenhum nome pelas atrocidades causadas. Os 

representantes da CONADEP tinham o conhecimento de 1351 pessoas envolvidas, 

entretanto não havia consenso dentro da própria CONADEP em publicar ou não esses 

nomes. A decisão foi a da não publicação. Esta decisão refletia o papel de censura ainda 

como aparato de poder (GORINI, 2008, p. 246 – 247). Por isso, para as Madres as mortes 

eram decretadas de uma forma vazia. Apesar de reconhecer que houve homicídio, não se 

aprofundava de uma forma investigativa, essencial para se realizar justiça, segundo o 

próprio relatório: 

 

Hubo miles de muertos. Ninguno de los casos fatales tuvo su definición por 

vía judicial ordinária o castrense...Tecnicamente expresado, son homicidios 

calificados...organizó el crimen colectivo, un verdadeiro exterminio masivo, 

patenziado hoy en el mórbido hallazgo de cientos de cadáveres sin nombre 

[...] Los ejemplos, las comprobaciones, se multiplican sin dejar duda sobre 

esta conclusión (1984, p. 223 - 224)   

 

Este descontentamento com o relatório da CONADEP fez com que as Madres 

continuassem suas reivindicações via espaço público na Plaza de Mayo. Eram o único 

grupo, dentro do fortalecido movimento de direitos humanos da Argentina, que repudiava o 

relatório. Isoladas e com as emblemáticas palavras de ordem: “¡Aparición con vida!” e 

“¡Castigo a todos los culpables!”, as Madres insistiam numa justiça profunda. Como 

argumentou a Madre Nora Cortiñas em 1985: 

 

Yo quiero agregar que la consigna APARICIÓN CON VIDA no es sólo una 

consigna, sino un deseo y al mismo tiempo una acusación. No es una 

locura. Las Madres sabemos perfectamente, aunque sea doloroso decirlo, 

que la mayoría de los desaparecidos fueron asesinados. Pero, creemos que 
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para todo el pueblo argentino, no solamente para el MDH , sino para todo el 

pueblo en su conjunto, pedir APARICIÓN CON VIDA es lo más justo que 

podemos hacer todos, porque si no están con vida hay muchos 

responsables y entonces es donde la justicia tiene que actuar (LEIS, 1989, 

p. 19, grifo nosso) 

 

As problemáticas da CONADEP e as medidas de reparação financeira e exumações, 

na realidade, causavam conflitos até mesmo dentro do grupo das Madres: uma parcela do 

grupo, liderado por Hebe de Bonafini, dizia não à CONADEP, às reparações financeiras e às 

exumações. Essas medidas soavam para o grupo de Bonafini como um “pacto ao silêncio”, 

isto porque como não havia realizado uma justiça eficaz e profunda, as medidas de Alfonsín 

poderiam significar um caminho para o perdão esquecimento, ou seja, para a anistia 

(GORINI, 2008, p. 558 - 561).  

Já para outra parcela do grupo das Madres, liderado por Marta Ocampo Vásquez, 

interpretava as medidas de Alfonsín de um modo diferente: de alguma maneira o 

reconhecimento do Estado por ser o responsável pelas atrocidades cometidas no passado 

somando-se a essas políticas públicas parecia um sinal de avanço. Elas entendiam que as 

correlações de forças políticas naquele momento era uma fase delicada para o governo civil, 

por isso qualificavam as políticas públicas de Alfonsín como progressistas (Ibidem).  

Ou seja, a “pós-ditadura” refletiu que não havia consenso no próprio grupo. Em 1986 

o grupo se divide em dois: Asociación Madres de Plaza de Mayo, com Hebe de Bonafini na 

presidência e Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, com Marta Ocampo Vázquez 

presidindo, entretanto, os receios do primeiro grupo seriam confirmados naquele mesmo ano 

de rupturas e conflitos. 

 

As Leis de Ponto Final e Obediência Devida: o ponto final para justiça 

Cada vez mais o direcionamento do governo de Alfonsín seguia para uma “transição”  

pactuada com os militares. Os trâmites institucionais apontavam para a desconfiança 

constante das Madres: a anistia. E estavam certas, em 1986, ou seja, três anos após o fim 

da ditadura, Alfonsín decreta duas leis que se enquadravam como leis de anistia: a Lei de 

Ponto Final (23.492) e logo após seis meses a Lei de Obediência Devida (23.521).  

Essas leis significaram um golpe para quem exigia justiça, pois foram encerrados 

todos os processos e investigações em andamento contra supostos violadores aos direitos 

humanos durante o período ditatorial. Mais do que isso, essas medidas refletiam que os 
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militares ainda detinham poder nas entrelinhas do governo de Alfonsín, como defende a 

professora de Ciência Política da Universidade de Toronto, Michele Bonner: 

Um dos grandes desafios nas negociações entre Estado e sociedade na América 

Latina, e particularmente na Argentina, é que o Estado é ambíguo. Enquanto Alfonsín tinha 

boa intenção em responsabilizar militares por abusos de direitos humanos através das 

cortes do país, fortalecendo, desse modo, as instituições democráticas e controle civis, os 

militares continuavam a ter uma significativa parcela de poder sobre o governo[...] como 

Patrice McSherry argumenta que a estrutura legal do Processo de Reorganização Nacional 

– ou seja, o legado do exército, das forças de segurança, centros de inteligência, e do 

judiciário – permaneceram intactos (2003, p.8, tradução nossa)     

 O que se quer dizer é que estas duas leis só foram possíveis de serem concretizadas 

porque os aparatos institucionais, tais como o jurídico, ainda continham fortes resquícios do 

regime anterior. Para os estudiosos da transitologia, as implantações dessas leis por 

Alfonsín soam como compreensíveis, visto que o objetivo de Alfonsín seria o de negociar 

com certas elites políticas a estabilidade sob o manto de uma democracia formal para que 

não houvesse um retrocesso ao autoritarismo, nas palavras desconcertantes de Adam 

Przeworski: 

Qualquer um que tenha vivido os momentos que precedem a queda de uma 

ditadura, quando a democracia torna-se uma possibilidade real, há de 

lembrar a tensão quase constante, a alternância de esperanças e medos, os 

acessos de entusiasmo e a dor das frustrações. Cada etapa apresenta-se 

frágil e ainda assim nada parece inatingível (1984, p.36)  

 
A reconciliação nacional era justamente o discurso oficial para a execução destas 

leis, segundo a mensagem emitida em 05 de dezembro de 1986 do Poder Executivo para o 
Congresso: 

Cuando una situación tal se produce en un contexto como el señalado en 

los puntos anteriores se torna razonable estabelecer un régimen tendiente a 

resguardar en modo especial la garantía de pronta terminación de los 

procesos, con beneficio asimismo para la consolidación de la paz social y la 

reconciliación nacional...Con este proyecto de Ley el Poder Ejecutivo no 

duda que, poniendo fin a una situación de incertidumbre jurídica, contribuirá 

a la pacificación de los espíritus y al afianzamiento del encuentro entre los 

argentinos (apud MOLINA, 1990, p. 65)     
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O medo ao retrocesso e o discurso da reconciliação nacional, entretanto, não 

evitaram as mesmas violações aos direitos humanos ocorridas no passado ditatorial. Por 

exemplo, alguns levantes militares ocorreram na Argentina até mesmo após a instauração 

destas leis, os mais conhecidos seriam: o levante Monte Caseros, Villa Martelli e o La 

Tablada . O resultado destes levantes seria o mesmo do regime anterior: tortura e 

desaparecimento forçado em plena fase de governo civil (MOLINA, 1990, p.101 – p. 103). 

A importância de citar esses levantes é que eles ocorreram não por 

descontentamento aos aparatos institucionais, ao contrário, as duas leis incorporadas 

davam amplo suporte para manter intactos, sob os trâmites legais, os interesses dos 

militares. Os levantes destes militares ocorriam para pressionar líderes de grandes 

manifestações que efervesciam dentro do movimento de direitos humanos na Argentina 

naquele período (LEIS, 1989), entre esses líderes a presidente da Asociación Madres de 

Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini  (GORINI, 2008). 

 Isto porque as Madres que no início do governo de Alfonsín estavam isoladas ao 

criticarem algumas de suas políticas de reparação, tais como a maneira como fora 

elaborado o relatório da CONADEP como visto anteriormente. Agora, entretanto, elas 

ganhavam amplo apoio de seus antigos aliados do período ditatorial. O que se quer dizer é 

que estudar um processo de transição somente pelo viés institucional das teorias de justiça 

de transição, assim como somente pelos pactos entre as elites argumentadas pelos teóricos 

da transitologia, não abre janelas para o entendimento do porque não houve um retrocesso 

à ditadura com tanta efervescência social, entre elas: levantes militares, grandes 

manifestações via espaço público pelo movimento de direitos humanos, escraches .  

Essa efervescência social tem como base o intenso descontentamento sobre as leis 

de anistia executadas por Alfonsín. A palavra de ordem usada pelas Madres anteriormente: 

“castigo a todos los culpables” se contamina por todo o MDH (GORINI, 2008; LEIS, 1989). O 

direito à justiça é fortemente reivindicado neste momento, ou seja, as tentativas 

institucionais de reconciliação nacional serviam somente como discurso, pois a realidade 

social seguia para o confronto. Novamente, o que tem de mais interessante nesse sentido é 

que o autoritarismo não retomou ao poder. Porque os militares não impuseram outro 

“Processo de Reorganização Nacional” naquele momento de grande efervescência social? 

A esta altura a tentativa de buscar um entendimento para esta questão emblemática 

vai muito além da proposta sugerida neste artigo. Entretanto, Ulisses Gorini, nos aponta uma 

interessante observação: 
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Más allá de las apariencias y de expresiones que simplifican la realidad a 

partir de pares antinómicos como democracia y ditadura, o vencedores y 

vencidos, esos interrogantes obligan a repasar no solo las imágenes del 

instante en que el último dictador entrega los atributos de mando al 

presidente electo Raúl Alfonsín, sino también el largo proceso histórico que 

desemboca en ese hecho ponderable pero de ningún modo definitivo. 

Porque el bloque cívico militar que dejaba el gobierno no había sido 

derrotado en toda su línea. Al contrario, la dictadura había logrado muchos 

de los objetivos que se había propuesto, algunos explícitos, otros no tanto. 

En particular, había conseguido imponer un nuevo modelo de acumulación y 

había modificado notoriamente la configuración orgánica y subjetiva de las 

fuerzas políticas y sociales anteriores al golpe de Estado de 1976 (GORINI, 

2008, p.17, grifo nosso)         

 

Considerações Finais 

Através do estudo sobre transições políticas e justiça de transição com base na 

relação conflituosa entre o movimento social Madres de Plaza de Mayo e o primeiro governo 

civil presidido por Ricardo Raúl de Alfonsín, observa-se como o direito à justiça é um ponto 

espinhoso mesmo no caso Argentino, considerado como exemplar em termos de justiça de 

transição pelas medidas de reparações aos familiares realizadas pelo governo civil. 

Entretanto, a distinta perspectiva que as Madres de Plaza de Mayo opinaram sobre 

as reparações de Alfonsín, revelou os limites de se atingir uma justiça de transição ideal. Por 

isso, a pergunta: é viável harmonizar justiça com construção democrática? Neste caso a 

hipótese é a de que estes dois elementos dependem muito mais das mobilizações de “baixo 

para cima” do que negociações entre elites. Ou seja, uma democracia formal e limitada pode 

ser construída através do jogo institucional das elites, mas longe de ser considerada como 

um Estado de Direito promotor do respeito aos direitos humanos. Por isso, é importante 

também refletir sobre o papel da sociedade civil na construção democrática.   

As Madres, quando unidas com o fortalecido movimento de direitos humanos da 

Argentina, confrontaram o Estado através de suas marchas todas às quintas-feiras pela 

reivindicação de justiça até 2005, quando as configurações de poder foram favoráveis para 

suas demandas: Néstor Kirchner, então presidente da Argentina, com o apoio da Suprema 

Corte do país, decretou como inconstitucionais as leis de anistia além de reconhecer o 

desaparecimento forçado como crime de lesa-humanidade. Para muitos estudiosos este 

resultado não se deve a acordos entre elites, mas sim pelo papel ativo da sociedade civil. 
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Como argumenta a advogada argentina María José Gumbe “[...] é o corolário de um 

processo de luta de quase três décadas contra a impunidade, levado a cabo pelo movimento 

dos direitos humanos” (2005, p.121). Em outras palavras, os resultados também 

dependeram de como se procedeu a dinâmica política entre Estado e sociedade. 

Duas perguntas são deixadas para reflexão de futuros debates com base na 

aparente justiça de transição exemplar da Argentina: como foi visto a dinâmica se efetuou 

através de conflitos, barganhas políticas e verdadeiros dramas para as vítimas e familiares 

que sofreram os abusos do Estado autoritário pelo preço da estabilidade política. Assim, a 

primeira pergunta seria: qual o preço e as consequências de uma democracia pactuada? A 

segunda questão que envolve o entendimento dos objetivos dos golpes de Estado na 

região: qual justiça pode ser aplicada se os objetivos dos militares foram cumpridos através 

das mais terríveis violações aos direitos humanos?  
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