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A “boa memória”: 

um debate com o revisionismo histórico na obra de Daniel Aarão Reis 
Carlos Zacarias de Sena Júnior1 

“Os vencidos guardam o que de melhor o país tinha para oferecer.  
Vitimas do poder, resistiram”. 

Daniel Aarão Reis Filho (1997) 

 

La buena memoria 

Na apresentação de uma obra coletiva organizada com o objetivo de discutir os efeitos 

dos usos da memória sobre passados conflituosos, Ricard Vinyes, professor de História 

Contemporânea da Universidade de Barcelona, chama atenção para os processos de 

privatização das memórias na transição democrática espanhola que teriam sido 

engendradas pelo medo. Para Vinyes, no caso da Espanha, em que o Estado precisou 

extirpar a memória dos espaços coletivos convertendo-se no portador da única memória 

possível, o que Vinyes chama “la buena memoria”, toda a competência de se reportar 

aos conflitos do passado deveria ser remetida a autoridade do discurso do historiador. 

Este teria o objetivo de esvaziar a carga política e afetiva que a memória comporta, 

impedindo que paixões e compromissos políticos pudessem desvirtuar o sentido do 

passado. (VINYES, 2009, 17) 

A operação, como sugere Vinyes no texto de abertura da coletânea, “La memoria del 

Estado”, vinha ao encontro dos anseios do governo de transição que pretendia impedir 

que as partes contendoras restabelecessem o conflito da Guerra Civil no momento em 

que o mais importante era garantir a consolidação da transição e a efetivação da 

democracia. Por conta disso, a imposição do esquecimento (“el olvido”) através da 

anistia e das várias leis sobre a memória foi uma decisão institucional que pretendeu 

uma espécie equiparação ética entre republicanos e franquistas, vindo a se constituir 

como o núcleo conformador da “boa memória”. (VINYES, 2009, 26) 
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Não obstante, como insiste o historiador catalão, a história erudita não podia servir para 

criar nenhuma espécie memória social, mesmo que travestida de “boa memória”, ainda 

mais quando se considera a impossibilidade de se construir uma “verdade universal” a 

partir da história. Seria, portanto, tão ingênuo e bárbaro como qualquer outra 

superstição tomar a história deste ponto de vista como uma espécie de salvaguarda para 

as memórias em conflito, posto que a verdade histórica não é apenas verificada, mas 

também verificável, ou seja, aberta, campo de conflito e sujeita a refutação. (VINYES, 

2009, 17, 33) 

Vinyes se pergunta por quais mecanismos a sociedade foi convencida a livrar a história 

da memória de modo a fazer com que ninguém se sentisse herdeiro de nada, concluindo, 

em seguida, que este competente mecanismo que impedia os cidadãos de perceberem o 

processo democrático como algo próprio, escamoteava a vontade de reivindicar o 

protagonismo da parte dos que viveram a transição e lutaram pela democracia. “¿Por 

qué no conté?”, se perguntava um dos participantes da exposição En transición que 

abordava a transição da ditadura à democracia em 1975 na Espanha, e Vinyes alude ao 

fato de que o silêncio não é nunca esquecimento, mas um imperativo da privacidade 

induzida, uma forma de esvaziar os conflitos, tornando impossível se compartilhar 

experiências. (VINYES, 2009, 17)  

Sobre o assunto o filósofo Paul Ricoer chamou a atenção para as possibilidades de que o 

abuso da memória pudesse culminar nas formas de imposição do esquecimento. Nesses 

casos, como memória “obrigada, comandada” que “insidiosamente” ultrapassa a 

fronteira entre esquecimento e perdão, tal imposição se converte em “formas 

institucionais de esquecimento, cuja fronteira com a amnésia é fácil ultrapassar”, 

tratando-se de “anistia” ou do “direito de graça, também chamado de graça anistiante”. 

(RICOER, 2007, 459) 

Passado um ano dos debates sobre os 50 anos do golpe civil-militar de 1964 no Brasil, 

e, secundariamente, após dois anos dos debates sobre os 35 anos da anistia, já é possível 

se ter um primeiro balanço das formas assumidas pela historiografia que se debruçou 

sobre o tema do golpe e da ditadura na última década. Também já se pode divisar as 

discussões engendradas pela memória como forma de perceber as maneiras como a 

sociedade e a academia revisitaram o acontecimento após-50 anos. O produto dessa 
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reinterpretação, como acontece em muitos processos, travestiu-se de um revisionismo 

histórico que alcançou grande parte dos estudiosos. As implicações políticas, os 

significados institucionais e os contornos do conflito que ganharam os debates sobre o 

tema nas mãos dos historiadores que pretenderam dizer verdades livres de superstições, 

serão tema da nossa discussão neste trabalho. 

Apropriações da memória 

O historiador Daniel Aarão Reis Filho é um desses personagens que se tornaram 

centrais nas discussões sobre a história e a memória do golpe civil-militar de 1964 e da 

ditadura que lhe seguiu e que durou 21 anos. O professor titular de História 

Contemporânea da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador do CNPq, há 

mais de três décadas investiga a nossa história recente. Não são muitos os intelectuais e 

pesquisadores que, no Brasil, tem o currículo do historiador Daniel Aarão Reis. Por 

conta disso, faz-se necessário tomar como exemplo o seu percurso e as maneiras como 

este autor lidou com o tema da memória e da história do golpe de 1964 e da ditadura 

que se seguiu, nas décadas seguintes ao processo de redemocratização. 

Como se sabe, Daniel Aarão Reis não é apenas um respeitado intelectual da academia. 

Antes de se tornar um dos mais importantes historiadores brasileiros, o professor da 

UFF era, ele próprio, parte da nossa história, já que como membro da Dissidência 

Comunista da Guanabara, posteriormente chamada de Movimento Revolucionário 8 de 

Outubro, ou MR-8, fez parte de uma geração que pegou em armas para derrubar a 

ditadura, vindo a ser preso após ter ajudado a planejar o sequestro do embaixador 

estadunidense no Brasilo, Charles Burke Elbrick, num dos episódios mais espetaculares 

e bem sucedidos da guerrilha. Com uma trajetória imponente e com vasta produção 

historiográfica, que inclui quase quarenta livros publicados e outras dezenas de 

trabalhos, o que o ex-militante e ex-dirigente do MR-8 diz tem importância e 

repercussão na academia e na sociedade. 

Não há dúvidas de que quem escreve sobre a história contemporânea precisa 

necessariamente enfrentar o tema da memória. O próprio Daniel Aarão já tratou do 

assunto, embora nunca tivesse dedicado um livro exclusivamente a pensar sobre os 

meandros do rememorar e as implicações da disputa que a lembrança e o esquecimento 

ensejam. Em uma das vezes em que visitou o tema da memória, o professor da UFF não 
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deixou de amplificar o significado político dos conflitos que envolvem a memória e 

repercutem na história.  

Em um desses casos, empenhado que esteve em salvaguardar a memória de um dos seus 

companheiros envolvidos no sequestro do embaixador Charles Elbrick, Daniel Aarão 

Reis ajudou a editar um belo livro em homenagem à memória de Virgílio Gomes da 

Silva, cujo codinome era Jonas. Com efeito, Versões e ficções: o sequestro da história, 

publicado em 1997, pretendia, também, preservar a memória de outros dos militantes 

envolvidos no sequestro do embaixador estadunidense. Jonas e demais personagens da 

guerrilha haviam sido retratados de maneira bastante distorcida no filme O que é isso 

companheiro?, de Bruno Barreto, baseado na obra homônima de Fernando Gabeira, e 

Versões e ficções pretendia disputar a memória aos seus detratores. Contudo, na medida 

em que havia um discurso hegemônico de fins dos anos 1990 que fazia tábula rasa da 

atuação dos jovens revolucionários, o filme de Barreto, roteirizado por Leopoldo Serran, 

era ainda mais pernicioso, pois aprofundava uma tendência já presente em algumas 

versões divulgadas na imprensa e assumidas pelo senso comum. (REIS FILHO et al, 

1997). 

Surgido da necessidade de oferecer uma resposta à maneira como o episódio e os 

personagens vinham sendo retratados, o que no entender de Daniel Aarão Reis 

contribuía para absorver a ditadura, Versões e ficções denunciou a forma como a 

memória ressignificava o acontecimento e os personagens do nosso passado recente, 

atribuindo qualidades invertidas aos torturadores e guerrilheiros. Para o autor, o prisma 

conciliador presente na película seguia uma tendência dos anos 1990, de modo que se 

fazia necessário denunciar: “Acho que esse filme se insere numa tendência que é 

marcante no Brasil de hoje, de recuperação dos anos [19]60 sob um prisma conciliador. 

Acho que, como sempre, há uma luta em torno da apropriação do passado”. (REIS 

FILHO, 1997, 86) 

O espelho da memória 

Por conta do conhecimento da trajetória de Daniel Aarão Reis, e do respeito que o 

historiador e ex-mlitante do MR-8 inspira, causa profundo desconforto ler seus últimos 

livros A ditadura que mudou o Brasil, co-organizado em parceria com Marcelo Ridenti 

e Rodrigo Patto Sá Motta, e Ditadura e democracia no Brasil, ambos publicados em 
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2014, no ensejo da passagem da efeméride dos 50 anos do golpe de 1964. Em todo caso, 

não são essas duas últimas obras um ponto fora da curva na produção historiográfica do 

professor da UFF. Considerando que Daniel Aarão Reis inicia uma espécie de acerto de 

contas com a sua trajetória militante em A revolução faltou ao encontro: os comunistas 

no Brasil (1990), é justamente Versões e ficções que configura uma exceção em sua 

trajetória no caminho do aqui se pode chamar de revisionismo. 

Senão vejamos: em 2004 ao discutir a produção historiográfica sobre o golpe de 1964, 

Caio Navarro de Toledo chamou de revisionistas as teses que no ensejo dos 40 anos do 

golpe foram acolhidas pelos setores conservadores de nossa sociedade. Para Toledo, que 

não cita Daniel Aarão Reis, tais trabalhos “Sintomaticamente, contribuíram para levar 

“água para o moinho” dos ideólogos que ainda justificam o movimento político-militar 

de 1964”. (TOLEDO, 2004, p. 34). No ano seguinte ao comentar sobre o 

aprofundamento do viés identificado por Toledo na historiografia brasileira em torno do 

golpe, Marcelo Badaró Mattos se referiu ao papel cumprido pelo ex-dirigente do MR-8, 

Daniel Aarão Reis, na distribuição de responsabilidades entre os golpistas e a esquerda, 

o que terminava legitimando o golpe, (MATTOS, 2005, 17). Ou seja, tomando-se o 

novo papel cumprido por Daniel Aarão Reis nos seus estudos, “dado o foro de maior 

legitimidade” que se deve conferir a alguém que teve um passado de luta armada contra 

a ditadura, caracterizar as esquerdas como antidemocráticas, seria, no mínimo, uma 

operação arriscada para quem até bem pouco tempo falava contra a conciliação e 

pretendia disputar a memória.  

Mas se foi preciso recuar dez anos para localizar o deslocamento das posições Daniel 

Aarão Reis, que aprofundavam sua inflexão no caminho do revisionismo, parece ter 

sido apenas 2014 que a virada se consolidou. Em entrevista publicada no jornal O 

Globo em 15 de fevereiro de 2014, o professor da UFF: 

A grande novidade nessa última década é que se fortaleceu uma 
corrente crítica à principal tendência da historiografia sobre o período. 
A história da ditadura que ainda permanece hegemônica no Brasil, 
encarnada em grande parte pelo Arquivo Nacional e em certa medida 
pela Comissão Nacional da Verdade, se recusa a considerar a ditadura 
nas suas complexas relações com a sociedade brasileira. Imagina que a 
ditadura foi imposta de cima para baixo e enfatiza, quase que 
exclusivamente, a resistência à ditadura. (...) É preciso estudar as 
complexas relações que se estabeleceram. Houve muita colaboração, 
cumplicidade, zigues-zagues. 
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(http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2014/02/15/daniel-aarao-
reis-as-conexoes-civis-da-ditadura-brasileira-524443.asp), acessado em 
14/07/2014. 

Consolidava-se o movimento iniciado há duas décadas e o historiador de esquerda que 

disputava a memória diante das investidas do inimigo, tornava-se um dos principais 

porta-vozes da nova historiografia revisionista brasileira. 

Aprofundando o revisionismo 

Em 2014 o historiador Daniel Aarão não era apenas um historiador celebrado na 

academia. Com uma coluna fixa no jornal O Globo, o periódico da família Marinho que 

apoiou o golpe de 1964 e que agora cedia suas páginas para o ex-militante do MR-8, 

Daniel Aarão amplificou sua fala para muito além dos muros da academia. Mas é, 

principalmente, na sua obra historiográfica que se pode perceber a dimensão e o caráter 

do seu revisionismo. Em A ditadura que mudou o Brasil (2014a), no artigo “A ditadura 

faz 50 anos: história e cultura política nacional-estatista”, Aarão defende a tese de que 

uma “cultura política nacional-estatista” atravessa a nossa história, sendo observada em 

quatro momentos distintos: a ditadura do Estado Novo; os anos democráticos e 

“dourados” de JK; os “anos de ouro e de chumbo” do governo Médici e, por último, o 

período do governo Lula (p. 13-15). Já no livro autoral Ditadura e democracia no 

Brasil, o historiador da UFF retoma alguns dos temas presentes nos artigos da coletânea 

e os desenvolve, demarcando terreno com toda a historiografia, para defender a tese de 

que a ditadura durou 15, e não 21 anos. 

É verdade que o professor da UFF já havia desafiado boa parte dos postulados da 

tradição de esquerda que um dia abraçou. Todavia, na celebrada obra A revolução faltou 

ao encontro (1990), enquanto desenvolvia sua autocrítica como ex-militante de uma 

organização armada, Aarão permanecia bastante crítico da ditadura. Mais recentemente, 

entretanto, com a honrosa exceção de Versões e ficções (1997), sua pena escorregou 

para a conciliação e também para a distribuição de responsabilidades e equiparação dos 

contendores das décadas de 1960 e 1970, como o fizeram os artífices da “boa memória” 

na Espanha (VINYES, 37-38). O resultado de tal operação é que seus efeitos promovem 

a impunidade, assegurando a legitimidade dos golpistas e o ocultamento dos conflitos. 

Mas que não se pense que o viés revisionista se encerra por aqui. Para Daniel Aarão 

Reis, que formulou a tese de que as esquerdas apostaram no impasse (“utopia do 
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impasse”), como forma de pavimentarem seu caminho ao poder (1990, p. 45-76), o 

discurso hegemônico sobre a ditadura, produzido pelos setores que lhe eram hostis, 

havia substituído evidências pela vontade e pelo interesse. Para o professor da UFF, não 

se pode atribuir aos militares a responsabilidade única pela ditadura (“fato ditatorial”) 

obscurecendo-se a participação dos civis na construção do regime. Por conseguinte, a 

responsabilidade pelo golpe e pela consolidação da ditadura deveria ser extensiva senão 

a toda sociedade, ao menos aos setores que apoiaram os militares (“responsabilidade 

ampliada”) (REIS, 2004, p. 12-13). 

Neste ponto não se pode desconsiderar a aproximação do autor com os setores mais 

abertamente revisionistas da historiografia brasileira. Considerando que Daniel Aarão 

Reis faz referência ao componente civil do golpe, ignorando a perspectiva expressa na 

obra de René Armand Dreifuss (1993) que considera o elemento civil como da classe 

empresarial, portanto burguês, o ex-militante do MR-8 termina endossando o ponto de 

vista expresso por Argelina Cheibub Figueiredo (1993) e Jorge Ferreira (2003), que 

compartilham as responsabilidades do golpe entre os golpistas e suas vítimas. 

Algumas palavras finais 

A ditadura que mudou o Brasil (2014a) e Ditadura e democracia no Brasil (2014b) se 

inserem na vertente da historiografia revisionista que adentrou a academia há cerca de 

20 anos, compartilhando responsabilidades, promovendo a equiparação e afirmando a 

“boa memória”. O curioso é que enquanto a sociedade viro à esquerda, com os holofotes 

voltados para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV) que fizeram 

emergir um debate há tempos sufocado sobre as responsabilidades dos agentes públicos 

que serviram a ditadura, especialmente dos torturadores, a historiografia vai cada vez 

mais à direita. Caso se tratasse de um movimento reflexo de deslocamento das 

intepretações no sentido das novas evidências que vem sendo reveladas com aberturas 

de arquivos da repressão, poder-se-ia admitir os termos de uma revisão que jogasse luz 

sobre elementos desconhecidos. Entretanto não são novas evidências, mas o fato de que 

muitos historiadores optaram por conciliar, passando para o campo da memória dos 

vencedores. 

Obviamente que esse deslocamento não se dá sem abalos e a contrapartida desse esforço 

revisionista é a denúncia promovida por setores críticos da historiografia (TOLEDO, 
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2004; MATTOS, 2005; MELLO, 2014). A propósito, quando o movimento revisionista 

se inicia, ainda timidamente nos anos 1990, com a obra de Argelina Figueiredo, quando 

ele se consolida e se robustece, nos anos 2000, com os trabalhos surgidos do projeto 

sobre a história oral dos militares, realizado pelo CPDOC da FGV, e quando na década 

seguinte ele se amplia e ganha adesão de pesquisadores como Daniel Aarão Reis, já se 

pode dizer que este movimento é capaz de atrair cada vez mais as novas gerações. Por 

conta disso, faz-se necessário se estabelecer o bom combate de ideias, para garantir que 

as perspectivas da “boa memória” não culminem na imposição do esquecimento. 
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