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Este trabalho insere-se na pesquisa mais ampla que visa à construção da biografia política do 

militante de esquerda Flávio Koutzii, de 1943 – data do seu nascimento – à sua volta do exílio em 

1984, pretendendo analisar tal trajetória a partir de sua formação, seu envolvimento na luta contra 

as ditaduras de segurança nacional no Brasil e na Argentina, sua experiência na prisão e no exílio, 

e sua atuação no momento inicial da redemocratização política brasileira. Dentro desta pesquisa 

foram realizadas diversas entrevistas com Flávio e outras pessoas: familiares, amigos, 

companheiros de militância, etc. Dentre estas, está Paulo Paranaguá, que militou com Flávio no 

Brasil (no POC – Partido Operário Comunista) e na Argentina (participando com Flávio da cisão 

do PRT – Partido Revolucionário de los Trabajadores – que dá origem à Fracción Roja). Nestas 

entrevistas a experiência da militância na Argentina é reconstruída em análises retrospectivas que 

apontam grandes diferenças na forma como cada um – Flávio e Paulo – avaliam e ressignificam 

esta experiência. Partindo de reflexões sobre memória e sobre a metodologia de história oral, a 

presente proposta consiste em analisar comparativamente as formas como a experiência da 

Argentina aparecem nas narrativas de Flávio e Paulo, considerando-as como reconstruções 

seletivas a partir do presente e, consequentemente, relacionando suas diferenças com as distintas 

trajetórias de cada um (anterior e posterior à militância). Assim, procura-se apontar elementos 

que ajudem a refletir sobre diferentes formas de se relacionar com a memória das experiências 

vividas e sobre as disputas de memória contemporâneas sobre a militância política e a luta 

armada na América Latina. 


