
ESPAÇO MEMÓRIA E DIREITOS HUMANOS

O ENTE PÚBLICO
 
O Ente Público Espaço para a Memória e para a Promoção e a Defesa dos Direitos Humanos 
foi criado em 2007, com a missão de preservar a memória coletiva sobre o terrorismo de 
Estado, servir à reparação simbólica das vítimas, suas famílias e de toda a sociedade em 
relação à "detenção-desaparecimento" e contribuir para a promoção integral dos direitos 
humanos.
Como órgão de governo do ESPAÇO, tem como objetivo fundamental re-funcionalizar, de 
forma integral, as instalações antes ocupadas pela ESMA, e definir e executar as políticas 
de memória. Cumprindo o mandato que lhe deu origem, deve salvaguardar a conservação 
daqueles prédios que foram o eixo do funcionamento da ESMA, como centro clandestino 
de detenção, e facilitar a coordenação de todos os projetos em andamento ligados à 
memória e à promoção e defesa dos direitos humanos.
O Ente é uma instituição de direito público, composta pelo Governo Federal, o Governo da 
Cidade de Buenos Aires e os organismos de direitos humanos. Possui autarquia adminis-
trativa e financeira e tem autonomia nos temas que lhe competem. 
É presidido por um ÓRGÃO EXECUTIVO, integrado por representantes de ambas as jurisdi-
ções e por um representante dos organismos de direitos humanos, que compõem o Conse-
lho do Ente. O Governo Federal facultou, com esse fim, o Arquivo Nacional da Memória 
(ANM) e o Governo da Cidade de Buenos Aires o Subsecretaria dos Direitos Humanos e o 
Pluralismo Cultural.

SUS INTEGRANTES

Órgão Executivo

-Paula Maroni pelo Arquivo Nacional da Memória, que representa ao Governo Federal.

-Gustavo Castro Peters pela Subsecretaria dos Direitos Humanos e o Pluralismo Cultural, que representa à 
Cidade de Buenos Aires.

- Valeria Barbuto pelo Conselho de Organismos de Direitos Humanos.

Conselho de Organismos de Direitos Humanos

-Abuelas de Plaza de Mayo (Avós da Praça de Maio)

-Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos)

-Asociación Madres de Plaza de Mayo (Associação Mães da Praça de Maio)

-Asociación Buena Memoria (Associação Boa Memória)

-Centro de Estudios Legales y Sociales (Centro de Estudos Jurídicos e Sociais) 

-Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (Familiares de Desaparecidos e Detidos por 
Razões Políticas)

-Fundación Memoria Histórica y Social (Fundação Memória Histórica e Social)

-Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Filhos e Filhas pela Identidade e a 
Justiça contra o Esquecimento e o Silêncio)

-Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia (Irmãos de Desaparecidos pela Verdade e a Justiça)

-Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Liga Argentina pelos Direitos do Homem)

-Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora (Mães da Praça de Maio - Linha Fundadora)

-Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (Movimento Ecumênico pelos Direitos Humanos)

-Servicio Paz y Justicia (Serviço Paz e Justiça)

ENTE PÚBLICO ESPAÇO PARA A MEMÓRIA E PARA A PROMOÇÃO E A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Av. del Libertador, 8151 (C1429BNB) - Cidade Autônoma de Buenos Aires - (+5411) 4702-9920 | www.espaciomemoria.ar

Archivo Nacional de la Memoria (ANM)
(Arquivo Nacional da Memória) 
www.derhuman.jus.gov.ar/anm | (+5411) 4702-1211 / 4701-8937/8532 | Horário de atendimento: 
De Segunda a Sexta, de 8 às 20. Para perguntas ou entrevistas, ligar das 9 às 18.

Casa de la Militancia / Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
(H.I.J.O.S.)
(Casa da Militância - Filhos e Filhas pela Identidade e a Justiça contra o Esquecimento e o Silêncio)
www.hijos-capital.org.ar | (+5411) 4953-5646 / 4702-9920 ramal 675.

Casa de Nuestros Hijos. La Vida y la Esperanza / Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
(Casa Nossos Filhos. A Vida e a Esperança / Mães da Praça de Maio - Linha Fundadora)
www.madresfundadoras.org.ar | (+5411) 4343-1926/1282 / 4702-9920 ramal 760 y 761.

Casa por la Identidad / Abuelas de Plaza de Mayo
(Casa pela Identidade / Avós da Praça de Maio)
www.abuelas.org.ar | (+5411) 4384-0983 / 4702-9920 ramal 700 y 701.

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (CCM Haroldo Conti)
(Centro Cultural da Memória Haroldo Conti)
conti.derhuman.jus.gov.ar/ | (+5411) 4702-7777 | Horário de atendimento: De Terça a Sexta, das 
12 às 21. Sábados, Domingos e Feriados, das 11 às 21.

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
(Centro Internacional de Promoção dos Direitos Humanos, patrocinado pela UNESCO)
www.cipdh.gov.ar | (+5411) 4702-1211 / 4701-8937/8532 ramal 133

Educ.ar SE
(Educ.ar Sociedade do Estado)
Portal educacional: www.educ.ar | (+5411) 4704-4000 | Canal Encuentro: www.encuentro.gov.ar | 
Canal PakaPaka: www.pakapaka.gov.ar | DeporTv: www.deportv.gov.ar 

Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) / Asociación Madres de Plaza de Mayo
(Espaço Cultural Nossos Filhos. Associação Mães da Praça de Maio)
www.nuestroshijos.org.ar | (+5411) 4703-5089 | Horário de atendimento: De Segunda a Sexta, das 
14 às 21. Sábado, das 10 às 14.

30.000 Compañeros Presentes / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
(30.000 Companheiros Presentes / Familiares de Desaparecidos e Detidos por Razões Políticas)
www.familiares.org.ar | (+5411) 4702-9920 ramal 800 y 801.

Iniciativa Latinoamericana para la identificación de Personas Desaparecidas (ILID)
(Iniciativa Latino-americana para a identificação de Pessoas Desaparecidas)
www.eaaf.org/iniciativa | 0800-333-2334

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH)
(Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL)
www.mercosur.int/ippdh |  (+5411) 5236-5840

Memoria Abierta 
(Memória Aberta)
www.memoriaabierta.org.ar / Tel. (+5411) 4702-9920. Int: 850

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur
(Museu das Malvinas e Ilhas do Atlântico Sul)
www.museomalvinas.gob.ar / Tel. (+5411) 5280-0750/0799. Horário de Atendimento: De Quarta a 
Sexta, das 10 às 18. Sábados, Domingos e Feriados, das 12 às 20.

Como chegar ao Espaço
Ônibus| 15, 28, 29, 117, 130 
Trens | Ferrocarril General Mitre (ramal Tigre): Estação Rivadavia

INFORMAÇÃO DE CONTATO 

ESPAÇO PARA A MEMÓRIA E PARA A 
PROMOÇÃO E A DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS

A recuperação do imóvel ocupado pela Escola de Mecânica da Armada (ESMA) é parte da 
luta histórica do movimento de direitos humanos na Argentina, que começou com a 
resistência à ditadura e permanece firme até hoje. Essa ação persistente em busca da 
Memória, da Verdade e da Justiça, foi assumida por nosso país como política de Estado, 
desde 2003. Materializou-se, assim, a exigência de organismos de diretos humanos e 
sobreviventes de recuperar os prédios da ESMA, emblemático centro de extermínio da 
última ditadura, que transformou-se num lugar de resistência militar e controvérsias sobre 
a memória coletiva a partir da restauração da democracia, em 1983.

Em 2004, o Governo Federal e o da Cidade Autônoma de Buenos Aires (GCBA) criaram, com 
a participação ativa dos organismos de direitos humanos, o "Espaço para a Memória e para 
a Promoção e a Defesa dos Direitos Humanos" (Espaço Memória e Direitos Humanos) 
através de um acordo que estabeleceu a restituição dos terrenos à Cidade 2 e a expulsão da 
Marinha. Formou-se um Conselho bipartite para supervisionar o processo. Em 2006, 
criou-se uma Comissão Ad-Hoc, composta por organizações de direitos humanos e sobre-
viventes da ESMA.

Em 2007, após a entrega definitiva das instalações, estabeleceu-se o Ente Público Espaço 
para a Memória e para a Promoção e a Defesa dos Direitos Humanos, com a missão de 
gerenciar o Espaço.

O Espaço é um lugar público que promove o exercício da memória sobre a tragédia que 
assolou a sociedade com a intenção de contribuir ao resgate do nosso passado, num 
processo de elaboração coletiva, e com um forte compromisso em relação aos problemas e 
necessidades que nos depara o presente. Foi concebido, também, como um lugar de recor-
dação e de homenagem às vítimas da ditadura civil-militar.

Constitui um conjunto integrado onde coexistem diferentes organizações e instituições 
políticas e sociais, a nível regional, local e nacional, cujos objetivos são a preservação da 
memória e a promoção e a defesa dos direitos humanos, partindo de diferentes metodolo-
gias e perspectivas. Convergem assim, num mesmo lugar, o cuidado de prédios de alto 
valor simbólico, a gestão de documentos e arquivos, o debate acadêmico e político, pesqui-
sas e publicações, a promoção de políticas públicas de direitos humanos e de valorização 
das diferentes expressões culturais. Essa heterogeneidade é vital para sua abertura à 
diferentes indivíduos e gerações.

A gravidade dos acontecimentos ocorridos neste lugar, a sua proximidade temporal e a coexis-
tência, no processo de construção, das gerações que protagonizaram esses eventos e as 
atuais, implicam um trabalho de aprendizagem lento e enriquecedor, dando um novo signifi-
cado a este Espaço. Uma experiência institucional, política e social de características únicas.

2Em 1924, o terreno tinha sido cedido, pela Prefeitura da Cidade, ao Governo Nacional para que fosse utilizado 
apenas com fins educacionais.

DE CENTRO CLANDESTINO 
A ESPAÇO MEMÓRIA

DE CENTRO CLANDESTINO 
A ESPAÇO MEMÓRIA E 
DIREITOS HUMANOS

“A ESMA, uma máquina de terror que funciona 
com mortos...”  1 

A ESMA, conjunto de prédios originalmente destinado ao alojamento e treina-
mento de suboficiais da Marinha, localizado na “Avenida del Libertador” - 
importante porta de acesso ao núcleo urbano na zona norte da cidade - foi um 
dos maiores centros clandestinos de detenção do país. Este centro também 
era utilizado como maternidade clandestina e como galpão para armazenar os 
bens roubados aos reféns. 

Desde o prédio do Cassino de Oficiais, e com o apoio e a cobertura do resto das 
instalações, a Força-Tarefa GT3.3.2 (”Grupo de Tareas 3.3.2”), criada em 1976 
pelo então Almirante, Emilio Massera, levou adiante uma ação terrorista, 
implacável e sustentada, cujo papel foi decisivo para a devastação e a desarti-
culação de organizações populares e para a captura e o desaparecimento de 
quase cinco mil pessoas.

O agir da GT3.3.2 estava intimamente ligado à intenção da Marinha - cujo peso 
relativo dentro das forças armadas vinha declinando desde os anos 60 - de 
aumentar seu poder político através de uma forte incidência sobre a ação 
repressiva ilegal.

Esta ambição potencializou as múltiplas estratégias de disseminação do terror 
usadas pela GT3.3.2 para disciplinar a sociedade, valendo-se da visibilidade da 
ESMA no núcleo urbano, das operações espetaculares e da exibição de seus 
prisioneiros encapuzados aos visitantes especiais, com a finalidade de usufruir 
desse poder macabro, nas disputas internas com as outras forças armadas.

Embora as instalações da ESMA fossem utilizadas principalmente pela 
GT3.3.2, a própria Força-Tarefa as colocou à disposição de diferentes forças 
repressivas: o Comando Aéreo e o da Prefeitura Naval Argentina, o Serviço de 
Inteligência Naval e outros grupos utilizaram a ESMA como lugar de tortura e 
desaparecimento de seus prisioneiros ilegais e como lugar de parto para as 
mulheres grávidas sequestradas

1 Martín Gras, o sistema ESMA (inédito).
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24/3 | Funcionários 
da ESMA realizam 
operações no marco 
do golpe militar.
Maio | O Comandan-
te em Chefe da 
Marinha, Almirante 
Emilio Massera, cria 
a Força-Tarefa 
GT3.3.2. 

15/7 | Sergio 
Tarnopolsky, que 
cumpria o serviço 
militar na ESMA, 
transmite aos seus 
companheiros as 
primeiras 
informações do que 
acontecia lá dentro. 
É descoberto e 
sequestrado pela 
GT3.3.2, junto com 
seus pais, sua irmã e 
sua esposa. Todos 
permanecem 
desaparecidos.

8-10/12 | As Mães da 
Praça de Maio, 
Azucena Villaflor de 
De Vincenti, Esther 
Ballestrino de 
Careaga e Mary 
Ponce de Bianco, 
que se reuniam na 
Igreja de Santa Cruz 
para publicar uma 
carta aberta de 
denúncia, são 
sequestradas pela 
GT3.3.2 e 
conduzidas à ESMA, 
juntamente com 
vários membros de 
suas famílias e duas 
freiras francesas.

Junho | A Junta 
Militar inaugura a 
Copa Mundial de 
Futebol 78, no 
Estádio do Clube 
River Plate, muito 
perto da ESMA. 

17/3 | Horacio 
Maggio, sequestra-
do e mantido 
durante vários 
meses na ESMA, 
consegue fugir e faz 
a primeira denúncia 
pública sobre as 
atividades da 
GT3.3.2 e sobre a 
situação dos reféns. 
Posteriormente é 
assassinado e seu 
corpo é exibido, na 
ESMA, aos seus 
companheiros 
sequestrados.

8/9 | A CIDH 
(Comissão 
Interamericana de 
Direitos Humanos) 
visita a ESMA. Os 
reféns são levados 
para uma ilha no 
Tigre. São feitas 
reformas no Cassino 
de Oficiais para 
tentar apagar as 
provas das 
acusações feitas 
pelos sobreviventes. 

12/10 | Na 
Assembleia 
Nacional Francesa, 
três ex-detentas da 
ESMA (Ana María 
Martí, Alicia Millia e 
Sara Solarz de 
Osatinsky) depõem 
e fornecem uma 
enorme quantidade 
de dados, assim 
como listas com 
nomes de vítimas e 
opressores. São 
feitas novas denún- 
cias de outros ex- 
detentos--
desaparecidos no 
exterior.

Março | A Comissão 
Nacional sobre o 
Desaparecimento de 
Pessoas (CONADEP) 
visita a ESMA, 
especialmente o 
Cassino de Oficiais.

1985 | No 
Julgamento das 
Juntas Militares, os 
sobreviventes da 
ESMA denunciam os 
opressores e os 
crimes lá cometidos.

Março | O 
ex-marinho, Adolfo 
Scilingo, confessa 
seu envolvimento 
nos "voos da morte", 
nos quais os reféns 
eram jogados vivos 
no mar ou no Rio da 
Prata. Posterior-
mente, é julgado e 
condenado na 
Espanha, a 1084 
anos de prisão.

30/9 | As palestras 
sobre "O Museu que 
queremos" são 
convocadas, por 
organismos de 
direitos humanos, 
dentro do processo 
de criação do Museu 
da Memória, na 
Cidade de Buenos 
Aires.

A Marinha instala 
várias escolas no 
local para evitar sua 
devolução.

Julho | O  Governo da 
Cidade de Buenos 
Aires, atavés da Lei 
392, revoga a cessão 
da ESMA, que tinha 
sido outorgada à 
Nação, e destina os 
seus prédios à 
criação do Museu da 
Memória.

19/3 | O Presidente 
Nestor Kirchner, junto 
com alguns 
sobreviventes da 
ESMA, percorre o 
antigo centro 
clandestino de 
detenção.

24/3 | Ato público na 
ESMA. O presidente 
anuncia a sua deso- 
cupação para desti- 
nar o local ao Museu 
da Memória. É 
assinado o acordo 
com o Governo da 
Cidade de Buenos 
Aires para a criação 
do Espaço para a 
Memória.  

5/6 | Convocatória 
pública para a 
apresentação de 
propostas para o 
Espaço.

28/12 | Início da 
desocupação do 
imóvel. Entre outros 
prédios, recupera-se 
o Cassino de Oficiais.

Começam as visitas 
guiadas especiais ao 
antigo Cassino de 
Oficiais. 

Entre julho e 
setembro, a Equipe 
Argentina de 
Antropologia Forense 
identifica cinco 
membros do grupo 
que se reunia na 
Igreja de Santa Cruz, 
sequestrados e 
conduzidos à ESMA 
em Dezembro de 
1977, cujos corpos 
foram encontrados 
na costa de Buenos 
Aires no final desse 
mês: as três Mães 
fundadoras, a freira 
francesa, Leonie 
Duquet, e a militante, 
Angela Awad. 
Comprova-se que 
vítimas, que foram 
vistas na ESMA, 
tinham sido jogadas 
vivas ao mar, desde 
aviões.

30/9 | É realizada a 
evacuação completa 
das instalações da 
ESMA, e, no dia 30 
de novembro, 
assinase o 
documento de 
entrega definitiva 
no Salão Dourado do 
antigo Cassino de 
Oficiais.

20/11 | O Governo 
Federal e o da 
Cidade de Buenos 
Aires assinam o 
acordo sobre a 
criação do Ente 
Público “Espaço 
para a Memória e 
para a Promoção e a 
Defesa dos Direitos 
Humanos”.

As visitas guiadas ao 
antigo Cassino de 
Oficiais são abertas 
ao público. 

Instalase no local o 
Arquivo Nacional da 
Memória (ANM), 
dependente do 
Ministério da Justiça 
e Direitos Humanos 
da Nação.

30/4 | É inaugurado o 
Espaço Cultural 
Nossos Filhos, da 
Associação Mães da 
Praça de Maio. 
Maio | Inaugura-se o 
Centro Cultural da 
Memória Haroldo 
Conti.

29/6 | Trinta anos 
depois da Copa 
Mundial de Futebol 
de 1978, organiza-se 
uma marcha partindo 
da antiga ESMA até o 
Estádio River Plate, 
chamada "A Outra 
Final. O Jogo pela 
Vida e os Direitos 
Humanos".

Organismos de 
direitos humanos 
exigem a devolução 
da propriedade ao 
Governo da Cidade 
de Buenos Aires, 
visto que a ESMA 
não cumpria com o 
propósito educacional 
que justificava a sua 
cessão ao Governo 
Federal.

6/1 | O Presidente 
Carlos Menem dá a 
ordem de mudar a 
ESMA para Puerto 
Belgrano e propõe 
demolir os prédios e 
erguer um 
monumento à 
unidade nacional.

11/1 | Dois familiares 
de desaparecidos 
apresentam um 
pedido de liminar em 
contra da demolição. 
Marcha dos organis- 
mos de direitos 
humanos frente à 
ESMA.

16/10 | O Tribunal 
Federal anula a 
demolição e declara 
a ESMA, Patrimônio 
Cultural Nacional.

Dezembro | Inicia-se 
o processo judicial 
pelo plano 
sistemático de 
roubo de crianças, 
considerado crime 
contra a humanida-
de. Em 1998, Emilio 
Massera, entre 
outros, é preso por 
essa razão.

Conformação do 
Ente Público. 
Nestes últimos 
anos, diversos 
organismos de 
direitos humanos e 
instituições 
públicas 
desenvolvem, no 
Espaço, inúmeros 
projetos e 
atividades 
vinculados com a 
promoção dos 
direitos humanos. 
Em 2014, mais de 
200.000 pessoas 
visitaram o Espaço 
Memória.

CRIAÇÃO DOS ORGANISMOS DE DIREITOS HUMANOS

1976 | Nasce o 
Movimento 
Ecumênico pelos 
Direitos Humanos, 
MEDH.

1976 | É criado o 
organismo Familiares 
de Desaparecidos e 
Detidos por Razões 
Políticas.

1977 | Começam a 
reunir-se regularmen-
te as Mães da Praça 
de Maio. 
Nasce a organização 
Avós da Praça de Maio.

1979 | Nasce o Centro 
de Estudos Jurídicos e 
Sociais, CELS.

1987 | É criada a 
Fundação Memória 
Histórica e Social 
Argentina.

1984 | Se estabelece a 
Equipe Argentina de 
Antropologia Forense. 

Nasce a Associação 
Ex-detentos--
desaparecidos.

1995 | Nasce a 
organização Filhos e 
Filhas pela Identidade 
e a Justiça contra o 
Esque- cimento e o 
Silêncio, (H.I.J.O.S.).

1998 | Criação da 
Associação Boa 
Memória.

2002 | Criação da 
organização Irmãos 
de Desaparecidos pela 
Verdade e a Justiça.

1937 | Nasce a Liga 
Argentina pelos 
Direitos do 
Homem, LADH.

1974 | É fundado o 
Serviço Paz e 
Justiça, SERPAJ.

1975 | Nasce a 
Assembléia 
Permanente pelos 
Direitos Humanos, 
APDH.

Junho | A Junta 
Militar inaugura a 
Copa Mundial de 
Futebol 78, no 
Estádio do Clube 
River Plate, muito 
perto da ESMA. 

Os organismos de 
direitos humanos já 
têm documentados 
mais de 5.800 casos 
de desaparecimen-
tos forçados. 

Adolfo Perez 
Esquivel, presidente 
do Serviço Paz e 
Justiça (SERPAJ), 
recebe o Prêmio 
Nobel da Paz.

Março | As Avós da 
Praça de maio 
conseguem a devo- 
lução das primeiras 
netas, desapareci-
das desde outubro 
de 1977. Isto se 
consegue graças à 
intervenção de 
"Clamor", uma 
organização 
dependente da 
Arquidiocese de São 
Paulo, Brasil.

10-11/12 | Primeira 
Marcha da 
Resistência 
organizada pelas 
Mães da Praça de 
Maio.

23/3 | Os militares 
promulgam a lei de 
auto-anistia 
destinada a impedir 
o julgamento de 
seus crimes, mesma 
que será anulada 
pelo Congresso em 
22 de dezembro 
desse ano.

10/12 | Volta à 
democracia. Raúl 
Alfonsín assume 
como Presidente 
eleito.

14/12 | Criação da 
CONADEP. São 
feitas inúmeras 
denúncias de 
sequestros, torturas 
e desaparecimentos 
na ESMA e em 
outros centros 
clandestinos.

Setembro | A 
Comissão Nacional 
sobre o Desapareci-
mento de Pessoas 
(CONADEP) 
apresenta o Informe 
"Nunca mais" ao 
Congresso.

2/4 | Começa o 
Julgamento das 
Juntas Militares.

9/12 | Emilio 
Massera e Jorge R. 
Videla são 
condenados à prisão 
perpétua. Roberto 
Viola, Armando 
Lambruschini e 
Orlando Agosti, 
recebem penas 
menores.

23/12 | O Congresso 
aprova a Lei do 
"Ponto Final" 
(estabelecendo a 
paralisação dos 
processos judiciais 
contra os autores 
das detenções 
ilegais, torturas e 
assassinatos que 
ocorreram durante a 
ditadura militar).

8/10| O Presidente, 
Carlos Menem, 
outorga o primeiro 
perdão aos 
opressores.

Os tribunais 
franceses condenam 
Alfredo Astiz à 
prisão perpétua, em 
ausência, pelo caso 
das freiras dessa 
nacionalidade, que 
foram sequestradas 
e levadas à ESMA.

29/12 | O Presidente, 
Carlos Menem, 
amplia as leis de 
perdão, incluindo 
aos ex-Comandantes 
condenados no 
Julgamento das 
Juntas Militares. 

A CIDH afirma que 
as leis de 
auto-anistia são 
incompatíveis com o 
Pacto de São José de 
Costa Rica e exige 
que o Estado 
argentino investigue 
as violações aos 
direitos humanos e 
puna os responsáveis.

Agosto | A 
Convenção 
Constituinte 
estabelece o caráter 
de classificação 
constitucional aos 
tratados internacio-
nais sobre direitos 
humanos.

Março | O Congresso 
Nacional revoga as 
leis de impunidade 
para o futuro.

Setembro | Começa, 
na cidade de La 
Plata, o primeiro 
julgamento pela 
Verdade, impulsio-
nado pelos 
organismos de 
direitos humanos. 
Em 1999, o Estado 
compromete-se, 
perante a Comissão 
Interamericana de 
Direitos Humanos, a 
levar adiante esses 
processos.

6/12 | A justiça ita- 
liana condena os 
Generais Carlos 
Suárez Mason e 
Omar Riveros à 
prisão perpétua por 
crimes cometidos 
contra cidadãos 
italianos. Os 
processos começam 
a eclodir em outros 
países.

6/3 | No caso 
Poblete – Hlaczik, o 
Juiz, Gabriel Cavallo, 
decreta a 
inconstitucionalida-
de das leis de 
impunidade.

25/7 | É revogado a 
Medida Provisória 
do Presidente De la 
Rúa que impedia a 
extradição dos 
opressores julgados 
fora do país.

12/8 | O Congresso 
decreta a nulidade 
das Leis de 
Obediência Devida e 
Ponto Final. (A lei de 
Obediência Devida 
estabeleceu a 
presunção de que os 
feitos cometidos 
pelos membros das 
forças armadas, 
durante a ditadura, 
não eram puníveis 
por terem agido em 
virtude da obediência 
devida aos seus 
superiores).

04/8 | Primeira 
sentença após a 
revogação das leis: O 
policial, Julio Héctor 
Simón, é condenado 
a 25 anos de prisão.

18/9 | Desaparece 
Julio López, 
testemunha-chave 
no julgamento do 
opressor Miguel 
Etchecolatz, poucas 
horas antes dele ser 
condenado. 

Primeira condena a 
militares após a 
revogação das leis 
de impunidade. No 
caso do "Batalhão 
601" Cristino 
Nicolaides e outros 
seis opressores são 
condenados. Um 
mês antes, em La 
Plata, o padre 
Christian Von 
Wernich é 
condenado à prisão 
perpétua.

O ex-Chefe do 
Exército, Luciano 
Benjamin 
Menéndez, é 
sentenciado à prisão 
perpétua em 
Córdoba e, logo 
depois, em 
Tucumán, onde o 
ex-General, Antonio 
Domingo Bussi 
recebe a mesma 
sentença. São 
sentenciados 
também os 
envolvidos no 
Massacre de Fátima 
e da "escolinha" de 
Neuquén.

Santiago Omar 
Riveros e vários 
opressores 
envolvidos no 
caso "Campo de 
Maio", incluindo o 
caso de Floreal 
Avellaneda, são 
condenados. 
Também são 
sentenciados o 
militar Olivera 
Rovere e outros 
ex-chefes de área. 
O ex-Juiz federal, 
Victor Brussa, é 
condenado na 
cidade de Santa 
Fe. Em novembro 
começa o 
segundo processo 
da mega-causa 
ESMA (o primeiro 
viu-se frustrado 
pela morte do 
acusado, Héctor 
Fébres), onde são 
acusados 18 
opressores.

14/6 | O Supremo 
Tribunal Nacional 
declara inconstitu-
cionais as leis de 
impunidade. 
Recomeçam os 
julgamentos por 
crimes contra a 
humanidade.

30/3 | Brutal 
repressão da marcha 
da "CGT Brasil", em 
várias cidades. Um 
manifestante é 
morto e muitos 
outros são presos. 
Habeas corpus 
coletivo perante o 
Supremo Tribunal.

2/4 | Começa a 
Guerra das Malvinas. 
Em 14/6, a 
Argentina apresenta 
a rendição 
incondicional. O 
marinho, Alfredo 
Astiz, é detido pelos 
ingleses.

16/12 | Marcha da 
“Multipartidária” na 
Praça de Maio. O 
trabalhador, Dalmiro 
Flores, é morto.

Criase o Banco Na- 
cional de Dados 
Genéticos (Lei 
23.511), promovido 
pelas Avós da Praça 
de Maio.

16-19/4 | Primeiro 
Levantamento 
Militar "carapintada" 
em contra da 
continuidade dos 
processos. 
Multitudinária 
passeata de repúdio, 
na Praça de Maio.

18/6 | O Congresso 
vota a Lei de 
"Obediência 
Devida". Só ficam 
abertos os processos 
por apropriação de 
menores e roubo de 
bens.

24/3 | Passeatas 
multitudinárias, em 
todo o país, no 
vigésimo aniversário 
do Golpe Militar.

28/3 | Primeiro 
passo no julgamento 
internacional pelas 
violações aos 
direitos humanos. O 
Juiz espanhol, 
Baltasar Garzón, 
aceita processar por 
genocídio e 
terrorismo à ditadura 
argentina. A partir 
de junho terão lugar 
os depoimentos e as 
ordens de captura 
interna- cionais.

A organização 
“H.I.J.O.S.” 
implementa o 
“escrache” aos 
opressores.

10/12 | Os 
organismos de 
direitos humanos 
fazem uma petição 
ao Poder Legislativo 
da Cidade de Buenos 
Aires para construir, 
à beira do Rio de la 
Plata, um 
monumento com os 
nomes das vítimas 
do terrorismo de 
Estado. O projeto é 
sancionado em 27 
de julho de 1998, 
pela Lei 46, 
aprovada por 57 
votos contra 3.

9 de Julho | Primeira Presidência de Carlos Menem 10 de Dezembro | Segunda Presidência de Carlos Menem 10 de Dezembro | Presidência de
Fernando De La Rúa

Presidências de:
Ramón Puerta
Adolfo Rodríguez Saá
Eduardo Camaño

Presidência de 
Eduardo Duhalde

25 de Maio | Presidência de Néstor Kirchner 10 de Dezembro | Primeira Presidência de Cristina Fernández10 de Dezembro | Presidência de Raúl AlfonsínDITADURA CIVIL-MILITAR 

24/3 | Estabeleci-
mento da ditadura.
A Junta Militar, 
composta pelo 
Tenente-General 
Jorge R. Videla, o 
Almirante Emilio 
Massera e o 
Brigadeiro Orlando 
Agosti, derruba o 
governo constitucio-
nal e assume o 
poder, liderando o 
autodenominado 
"Processo de 
Reorganização 
Nacional".

Criase o Ente Público.

Os julgamentos 
registram um 
grande avanço. São 
sentenciadas em 
torno de cem 
pessoas, entre elas: 
o ex-ditador, Jorge R. 
Videla e outros 22 
repressores julgados 
em Córdoba, o 
ex-ditador, Reynaldo 
Bignone, 16 
opressores 
processados no caso 
“ABO” e muitos 
outros que serviram 
nos centros 
clandestinos 
espalhados por todo 
o país.

PLANO SISTEMÁTICO DE REPRESSÃO ILEGAL 

Desde o golpe de 24 de março de 1976, se instaurou no país uma ditadura civil- 
militar que "implantou o terror mais profundo que a sociedade argentina tenha 
conhecido"1, permitiu a imposição de um modelo de país, politicamente autori-
tário, economicamente regressivo e socialmente injusto, exigido pelos centros 
internacionais de poder e por poderosos grupos econômicos.

Este golpe não surgiu intempestivamente; foi inserido numa cultura política 
permeada por práticas de violência estadual e pela contínua alternância de 
ditaduras militares e democracias restritas, ao longo do século XX.

No marco de uma sociedade fortemente mobilizada, no começo da década de 
setenta, os militares começaram a desenvolver operações ilegais, avançando, 
ininterruptamente, em direção à usurpação do poder do Estado. Os assassina-
tos e sequestros realizados pela "Triple A" e outros grupos organizados da direi-
ta (armados e financiados pelo Ministério da Previdência Social e outros setores 
do governo), as ações criminosas encobertas dos comandos de inteligência 
militares e policiais e o acirramento da política repressiva ("Decreto de Aniquila-
ção") produziram mais de 1.500 vítimas (muitas delas ainda estão desapareci-
das) e abriram o caminho para a consumação do golpe de Estado que derrubou 
um governo constitucional, eliminou quaisquer vestígios de democracia e insti-
tucionalizou o exercício sistemático e massivo do terrorismo de Estado.

"Em 24 de março de 1976 - Rodolfo Walsh destacaria em sua carta à Junta 
Militar - vocês derrubaram um governo do qual formavam parte, a cujo 
desprestígio contribuíram como executores de sua política de repressão e cujo 
final estava marcado pelas eleições convocadas para nove meses mais tarde".
A decisão planejada de eliminar a militância organizada, desmantelar as agru-
pações sociais, disciplinar a sociedade e, até mesmo, esvaziá-la de sua memó-
ria, fazia com que fosse necessário colocar todas as instituições do Estado ao 
serviço do terror. Após o golpe de 1976, a ditadura institucionalizou e reforçou 
o modo repressivo previamente ensaiado: a metodologia de sequestro--
tortura-desaparecimento e os centros clandestinos de detenção como disposi-
tivos de destruição e extermínio dos prisioneiros e de propagação do terror em 
toda a sociedade.

Nesta rede de mais de 500 centros, espalhada ao longo do país, a Escola de 
Mecânica da Armada, (ESMA) foi um elo emblemático.

1 Rodolfo Walsh, Carta Aberta de um Escritor à Junta Militar. 

24/3 | Golpe de Estado

Até Outubro de 2014 foram condenados 559 opressores nos casos 
por crimes contra a humanidade | Fonte "Relatório do Ministério 
Público".
No dia 26 de Outubro de 2011 foram condenados, no caso ESMA, 16 
opressores.


